
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 точкa за всеки 1 лв.
похарчена сума.

• Потвърждаване на направена резервация за посещение в клуба – 3 точки.

• Потвърждаване (чекиране) на заявено присъствие на събитие – 5 точки.

• При направен коментар в събитие от календара или статия в блога на www.powwow.bg – 1
точка дневно (без значение броя на коментарите). 

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

 ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА НАЙ-ГОЛЯМА АКТИВНОСТ

*ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА 2022  Е  ЕЛЕКТРИЧЕСКО КОЛЕЛО* 

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

• Индивидуални  награди  ще  бъдат  раздавани  при  достигането  на  определен  брой  точки,
предварително обявени на powwow.bg.

• Powwow points ще се събират до 15 декември 2022г.,(включително).

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

powwow.bg, както и на годишното събитие организирано за членовете на клуба.
При достигане на прага за получаване на  индивидуaлни награди,  ще бъдете уведомени по

телефон/мейл от екипа на клуба. 

Натрупаните Powwow points в рамките на календарната година се зануляват в първия работен
ден  на месец януари от следващата година. 

Екипът на Powwow club не участва в класирането за големите награди. 

Powwow  club  си  запазва  правото  за  промяна  на  условията  в  програмата,  след  предварително
обявяване на powwow.bg. 

http://www.powwow.bg/
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