OSSE ROULETTE DAGEN
VANWEGE CORONA DIT JAAR GÉÉN LIVING STATUES FESTIVAL OP DE OPEN
ZONDAG VAN AUGUSTUS. DAAROM HEEFT HET CMO GEKOZEN VOOR EEN
BIJZONDERE CONSUMENTENACTIE: DE OSSE ROULETTE DAGEN!
29 en 30 augustus

DEELNEMER
ROULETTE
DAGEN

25,00

Locatie roulette tafel:

30 augustus op het Walplein
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De actie is eenvoudig: centrumbezoekers die op zaterdag 29 en zondag 30 augustus voor minimaal Euro 25,00 bij
winkeliers en horeca besteden maken kans op het winnen één van de 250 cadeaubonnen van Euro 25,00.
De spelregels van de Osse Roulette Dagen

De spelregels van de Osse Roulette Dagen voor ondernemers

• Bij een minimale besteding van Euro 25,00 op zaterdag 29 en zondag 30

• Deelname en actiematerialen zijn gratis.

augustus bij deelnemende winkels en horeca ontvangen klanten een
kraskaart.

• Ondernemers maken hun deelname kenbaar door een etalageposter.
Aandacht op social media wordt bijzonder gewaardeerd.

• Als ‘HOERA’ wordt gekrast geeft deze kraskaart, samen met de kassabon,
recht op een gokje aan de Osse Roulettetafel op het Walplein op zondag
30 augustus.

• Bij een minimale besteding van Euro 25,00 op zaterdag 29 en zondag 30
augustus verstrekken ondernemers klanten een kraskaart en een flyer
met toelichting.

• Aan de Osse Roulettetafel kunnen maximaal 1.000 spelers plaatsnemen.
• In de periode 30 augustus tot en met 30 september accepteren
• Valt het balletje op een nummer dat de speler heeft uitgekozen, dan

deelnemende ondernemers de Centrum Oss Cadeaubon.

wint deze speler een Centrum Oss Cadeaubon van Euro 25,00.
• De procedure voor het inleveren van de cadeaubonnen is identiek
• De Centrum Oss Cadeaubon kan tot en met eind september 2020
worden gebruikt voor bestedingen bij deelnemende winkels en horeca.

aan de eerdere cadeaubonnenactie van de gemeente Oss: het
volledige bedrag wordt uitgekeerd na inlevering van speciale kaart en
cadeaubon. Inleveren kan tot en met 15 oktober 2020.
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Wij zijn enthousiast! Wij hopen jullie ook!

gustus!
kje op 30 au
Waag een go
deelnemende
bij
nstens € 25,00
Koop voor mi
centrum,
se
Os
reca in het
winkels of ho
k aan onze
ple
n
ee
or
vo
kras
stus op
l op 30 augu
roulette tafe
ak kans op
ma
en
ein
het Walpl
n!
een cadeaubo

CADEAUBON

25,00

van de
2020 bij één
september
mogelijk.
in de maand
deelverzilvering
kunt u inleveren
voor geld. Geen
Deze cadeaubon
Niet inwisselbaar
Nummer:
ondernemers.

deelnemende

liervanhier.nl

www.dewinke

INLEVERFO
Vul hieron

RMULIER

der uw NAW
gegevens
in
en uw ban
krekening
nummer.
Lever het
ingevulde
formulier
cadeaubon
samen me
(nen) in bij
t de
het CMO in
de Pepers
Dit kan t/m
traat.
15 oktobe
r 2020.
Bedrijfsnaa

m

Naam

Binnenkort zullen de centrumondernemers worden bezocht voor deelname!
Voor meer informatie kijk op www.centrummanagementoss.nl
of bel mij 06-30300630.
Met vriendelijke groeten,
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Bianca Lammerts- Hoegée
Centrummanagement Oss

www.centrummanagementoss.nl

