
ПРОГРАМА
POWWOW POINTS 

Да  печелиш  награди  е  много  приятно!  Ставайки  клубен  член  на  Powwow  club
автоматично участваш в нашата програма за лоялност, а твоята активност ти носи шанс за
много и страхотни награди и преживявания. 

Какво представляват Powwow Points?
Powwow  points  са  наградни  точки,  които  получавате  и  събирате  в  зависимост  от

вашата активност в дейностите на клуба.

Кога се добавят наградните точки и колко точки носи съответната клубна активност?
Наградните точки се добавят по следните начини:

• При всяка покупка в бара (за консумация на място или за вкъщи) – 1 точка за всеки 1
лв.  похарчена  сума.  *заплащане  на  клубно  членство  или  ексклузивна  услуга  не  се  счита  за
консумация.

• Потвърждаване на направена резервация за посещение – 1 точка (без значение на броя
потвърдени резервации в рамките на 24 ч.)

• Потвърждаване (чекиране) на заявено присъствие на събитие – 2 точки (без значение
на броя чекирани присъствия на събития в рамките на 24 часа). 

• При коментиране в страницата на събитие от календара на www.powwow.bg – 1 точка
(без значение на броя коментари). 

През годината в сайта ще се появяват и още възможности за трупане на точки – не забравяйте
да следите powwow.bg за актуална информация.

Как да проследите вашите Powwow Points?
Всеки  активен член на  Powwow  Club  има  достъп  до  неговия  клубен  профил  на

www.powwow.bg. При влизане в профила под имената и статуса на клубния член се намират
натрупаните Powwow Points към момента. 

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА 2023  Е ДРОН!

• Наградите  се  раздават  на  принципа  на  най-висок  брой  натрупани  точки през
календарната година. 

• В  дните  между  20  и  31  декември  ще  бъдат  обявени  големите  победители  от
програмата Powwow Point.

Как да получа моите награди?
Резултатите  от  програмата  Powwow  Points  ще  бъдат  обявени  на  сайта  на

powwow.bg, както и на годишното събитие организирано за членовете на клуба.

Натрупаните  Powwow  points  в  рамките  на  календарната  година  се  зануляват  в  първата
работна седмица на месец януари от следващата година. 

Право на участие имат всички активни клубни членове с изключение на екипа на Powwow club. 
Powwow club си запазва правото за промяна на условията в програма, след предварително обявяване
на powwow.bg. 

http://www.powwow.bg/
http://www.powwow.bg/

