
 

 

 

Regulamin uczestnictwa w gazetce reklamowej „Florystyka na Topie” 

 
 
Celem gazetki reklamowej „Florystyka na Topie” jest profesjonalna prezentacja 

produktów sprzedawanych przez firmy handlujące na terenie WGRO S.A. w celu 

zainteresowania ofertą klientów.  

 
  
 

1. Prawo do prezentowania oferty swoich produktów mają wszystkie firmy handlujące 

na  terenie WGRO S.A. artykułami branży florystycznej. 

2. Prezentacja produktów w gazetce reklamowej „Florystyka na Topie” jest bezpłatna. 

3. Warunkiem prezentacji produktów w gazetce reklamowej „Florystyka na Topie” jest 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja zgłoszenia przez Dział 

Kwiatów.  

4. Czas trwania oferty nie może być krótszy niż 2 tygodnie. 

5. Radiowęzeł WGRO S.A. informuje o terminie składania ofert. 

6. W czasie trwania oferty nie może być dwóch tych samych produktów od 

konkurencyjnych firm - decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Każdy Operator ma prawo do zaprezentowania jednorazowo 3 produktów.  

8. Produkty muszą zostać zaakceptowane przez Dział Kwiatów, a dobierane są zgodnie 

z tematem, obowiązującym w danym wydaniu Gazetki. 

9. Oferta reklamowa zawiera: 

• zdjęcie produktu/grupy produktów (wykonane przez pracownika Działu 

Kwiatów WGRO S.A. lub na nośniku w odpowiednim formacie dostarczone do 

Działu Kwiatów), 

• nazwę produktu, 

• parametry określające produkt (wysokość, średnica, masa itp.), 

• cenę brutto produktu, 

• informacje, gdzie można produkt zakupić (nazwa firmy, hala, boks, 

stanowisko). 



10. W przypadku, gdy produkt stanowi grupa produktów o różnej wartości, na zdjęciu, 

obowiązkowo musi znaleźć się produkt najtańszy. 

11. WGRO S.A. zastrzega sobie prawo do rozpakowania fotografowanego produktu. 

12. Nakład gazetki to min. 1000 szt. egzemplarzy. 

13. Gazetka reklamowa „Florystyka na Topie” wydawana jest 10-11 razy w roku. 

Terminarz wydań na dany rok oraz wykaz tematów znajduje się w Dziale Kwiatów. 

14. Gazetka reklamowa „Florystyka na Topie”  dystrybuowana jest na terenie WGRO 

S.A., wysyłana bezpośrednio do sklepów handlujących artykułami branży 

kwiaciarskiej i florystycznej oraz w formie elektronicznej zamieszczana na fanpage`u 

WGRO S.A. w grupie prywatnej na FB, oraz dostępna, po zalogowaniu, na stronie 

www.wgro.com.pl.  

15. WGRO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłaszanych ofert. 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.    

      

http://www.wgro.com.pl/

