Tisková zpráva

Cestujte s MasterCard nalehko
Společnost MasterCard připravila pro držitele svých karet jedinečnou soutěž s názvem
„Cestovat v zimě nalehko: K nezaplacení“. Soutěž startuje 10. ledna 2012 a potrvá až do
31. března 2012. Zúčastnit se jí mohou ti zákazníci, kteří v zahraničí v daném období
zaplatí alespoň jeden nákup svojí platební kartou MasterCard. Hlavní výhrou je 36
sportovních setů od značky Elan v hodnotě 20 000 Kč. Každý týden budou určeni 3
výherci, kteří získají jeden z těchto setů.
Praha, 10. ledna 2012 – Společnost MasterCard připravila
pro své zákazníky ojedinělou soutěž nazvanou „Cestovat
v zimě nalehko: K nezaplacení“. Soutěže se mohou
zúčastnit všichni, kteří v zahraničí v daném období zaplatí za
své nákupy alespoň jednou platebními kartami MasterCard.
Kampaň startuje 10. ledna 2012 a potrvá až do 31. března
2012. Do soutěže se automaticky zařadí každý, kdo se poté
zaregistruje na stránkách www.mastercard.cz a potvrdí svoji
účast v soutěži.
„Pro placení kartou v zahraničí mají zákazníci s MasterCard
k dispozici více než 31 miliónů akceptačních míst po celém
světě. Držizelé karet jistě ocení, že při platbě kartou
MasterCard získají výhodnější směnný kurz než ve
směnárnách. Navíc ke kartám MasterCard se často váží
doplňkové služby jako je např. cestovní pojištění pro celou
rodinu, nebo pojištění proti ztrátě a odcizení,“ říká Tereza
Janková, marketingová manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Každý týden vyhrávají 3 soutěžící jeden z 36 sportovních setů od značky Elan. O těchto
výhercích hlavní ceny rozhoduje pořadí registrace v příslušném soutěžním týdnu. Navíc, každý
účastník, který se registruje na soutěžních stránkách, bude moci zdarma získat Animované
fotoalbum k nezaplacení, složené z jeho vlastních fotografií z dovolené. Počet vytvořených
elektronických fotoalb není omezen, ovšem podmínkou stažení vytvořeného fotoalba je stát se
fanouškem Facebook fanpage MasterCard® Česká republika.
MasterCard na svých stránkách připravil také praktický MasterCard Průvodce Alpami, kde si
každý může porovnat 17 oblíbených středisek dle délky a obtížnosti sjezdovek či nabízených
služeb. Dále zde návštěvníci najdou užitečné tipy na nejlepší bary a restaurace, aktivity pro
rodiny či skupiny.„Veškeré informace o soutěži, jako je herní plán či jména výherců pro
příslušné týdny, naleznou lidé na stránkách www.mastercard.cz. Tato soutěž je skvělou
příležitostí zejména pro vášnivé lyžaře, kteří vyrážejí za zimními radovánkami do zahraničí.
Věřím, že MasterCard průvodce Alpami jim usnadní plánování dovolené. Jen s MasterCard
můžete v zimě cestovat nalehko, nezatíženi starostmi o správu hotovosti a užívat si na plno
volna s rodinou či přáteli. A to je k nezaplacení,“ dodává Janková.
Více informací naleznete na www.mastercard.cz
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***
O společnosti MasterCard Europe
Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard Worldwide
v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v belgickém Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými zeměmi, které jsou
administrativně rozděleny do tří zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují jednotný evropský platební prostor
(SEPA), vyspělé trhy a rozvojové trhy Evropy, které sahají až k východním hranicím Ruska. Díky své síti
místních zastoupení dokáže MasterCard Europe naplňovat rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích
po celé Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce.
MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení
mezi finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto poskytovatel licencí,
zpracovatel a poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební řešení, zpracovává každoročně více
než 18 miliard plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské služby zákazníkům z řad finančních institucí
a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží
MasterCard Worldwide spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete
na www.mastercardworldwide.com.
Kontakty:
Anna Suchá, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 731 619 287, anna.sucha@ogilvy.com
Zuzana Stará, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 218, +420 724 442 956, zuzana.stara@ogilvy.com
Milan Kříž, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 237, +420 602 266 316, milan.kriz@ogilvy.com
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Cestovat v zimě nalehko:
K nezaplacení™

Plaťte v období od 10. 1. do 31. 3. 2012 své nákupy v zahraničí kartou MasteCard®
a hrajte každý týden o 3 sportovní sety značky Elan v hodnotě 20 000 Kč!
Inspirujte se tipy na osvědčené restaurace, divoké bary, aktivity pro rodiny či
informace o počasí ve vaší oblíbené zimní destinaci.
Po návratu z dovolené si vytvořte originální zimní Animované fotoalbum
k nezaplacení.
Více na www.mastercard.cz
Jsou věci, které si za peníze nekoupíte,
na všechno ostatní je tu MasterCard®

