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Plaťte on-line s MasterCard® Mobile a vyhrajte hudobný
výlet do Londýna
®

Aplikáciu MasterCard
Mobile už využívajú desiatky tisíc užívateľov
a platiť s ňou môžu vo viac ako 4 500 e-shopoch. Spoločnosť
MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných
platbách, teraz navyše ponúka za každú platbu uskutočnenú
®
prostredníctvom MasterCard Mobile možnosť získať zaujímavé odmeny
a výlet do Londýna s Universal Music. Veľká jesenná kampaň bude trvať
od 1. novembra do 14. decembra tohto roku.
Atraktívnu výhru – hudobný výlet do Londýna pre dve osoby – získajú zákazníci,
ktorí v tomto období uskutočnia najväčší počet transakcií v e-shopoch Alza.sk,
martinus.sk a slovakrail.sk.
„Štvordňový výlet s Universal Music zavedie výhercu na prehliadku štúdií
Universal Music v Londýne, absolvuje po Londýne tematickú trasu London Rock
Music Tour a navštívi hudobný koncert a muzikál. Súčasťou výhry sú letenky
a doprava z/na letisko, ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli s raňajkami a
tiež uvítacia a rozlúčková večera so zástupcami Universal Music,“ hovorí Martina
Piskorová, riaditeľka marketingu MasterCard Europe pre SR a ČR.
Bez výhry však neostane nikto. Každý, kto v tomto čase využije službu
MasterCard Mobile, sa bude môcť tešiť na zľavu 5 % na nákup vybraných
cestovných lístkov
Slovakrail.sk, poukaz v hodnote 3 EUR na zľavu
v martinus.sk na ďalší nákup a e-knihu, audio knihu a predplatné časopisu Euro
v Alza.sk. Hudobní fanúšikovia budú navyše môcť na Facebooku MasterCard hrať
o vstupenky na koncert Kate Perry v Bratislave, One Republic vo Viedni a IMT
Smile v Košiciach, ich CD nosiče a tričká.

O spoločnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných
platbách, je technologická spoločnosť v odvetví celosvetových platieb. Prevádzkujeme najrýchlejšiu
sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepojuje spotrebiteľov, finančné inštitúcie, obchodníkov, vlády a
podniky vo viac než 210 krajinách a teritóriách celého sveta. Produkty a riešenia spoločnosti
MasterCard ešte viac uľahčujú, zabezpečujú a zefektívňujú každodenné obchodné činnosti –
napríklad nakupovanie, cestovanie, podnikanie a hospodárenie s financiami. Sledujte nás na Twitteru
@MasterCardNews, pripojte sa k diskusii na CashlessPioneers Blog a prihláste sa k odberu
najnovších správ v Engagement Bureau.
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