Νοέμβριος 2014

Με το ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα ψυχαγωγίας
βγαίνετε κερδισμένοι!

,

Κάθε Πέμπτη* στα Village Cinemas, για κάθε
εισιτήριο που αγοράζετε με την κάρτα σας POSTCREDIT
Visa & MasterCard, σας κάνουμε άλλο ένα
εισιτήριο δώρο!
Έτσι, η POSTCREDIT σας δίνει την ευκαιρία να βλέπετε
πρώτοι τις νέες ταινίες και να βγαίνετε κερδισμένοι.
Για αγορά εισιτηρίων, απευθυνθείτε στα ταμεία των
Village Cinemas ή κλείστε θέσεις στο
www.villagecinemas.gr.
www.facebook.com/Village.GR
www
w.facebook.com/Vi

twitter.com/Village_GR

www.youtube.com/VillageGR

www.instagram.com/Village_GR

www.dailymotion.com/VillageGR

* Το δωρεάν πρόγραμμα ψυχαγωγίας ‘’I love Πέμπτη 1+1’’, ισχύει για όλα τα Village Cinemas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.
Εξαιρούνται οι επίσημες αργίες, οι ταινίες 3D και οι αίθουσες Gold Class και Comfort.

Επιβραβεύουμε τη συνέπεια σας με 1.200 ΔΩΡΕΑΝ εισιτήρια για
τα Village Cinemas!
Η POSTCREDIT επιβραβεύει τους κατόχους που ήταν
συνεπείς στην πληρωμή των καρτών τους Visa & MasterCard,
με 1.200 δωρεάν εισιτήρια για τα Village Cinemas!
Όσοι πελάτες ήταν εμπρόθεσμοι στην πληρωμή τουλάχιστον
της ελάχιστης καταβολής της κάρτας τους και έχουν
πραγματοποιήσει κατ’ ελάχιστο μια συναλλαγή για αγορά,
ανά μήνα, συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου του 2014.
Οι 600 νικητές, που θα προκύψουν από την κλήρωση, θα
κερδίσουν από δύο εισιτήρια για ταινία της επιλογής
τους, στα Village Cinemas.
Η επιλογή των νικητών θα γίνει σύμφωνα με το πλήθος
των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Οκτωβρίου του 2014.
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την POSTCREDIT, για την παραλαβή των εισιτηρίων τους.
* Τα εισιτήρια ισχύουν μέχρι και 31/12/2014, για όλα τα Village Cinemas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Εξαιρούνται οι ταινίες
3D, οι αίθουσες Gold Class και Comfort.

Kερδίστε 400 ΔΩΡΕΑΝ εισιτήρια για τα Village Cinemas!
Η POSTCREDIT επιβραβεύει τους πελάτες του προγράμματος ψυχαγωγίας
δωρεάν εισιτήρια για τα Village Cinemas!

, με 400

Στο πλαίσιο του προγράμματος
, επιβραβεύουμε τους
κατόχους των καρτών POSTCREDIT Visa & MasterCard.
Όσοι πελάτες χρησιμοποίησαν την κάρτα τους, από 1 Μαρτίου μέχρι
και 31 Οκτωβρίου του 2014, για την αγορά των εισιτηρίων τους την
Πέμπτη στα Village Cinemas, συμμετέχουν αυτόματα στην
κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου του
2014.
Οι 200 νικητές, που θα προκύψουν από την κλήρωση, θα κερδίσουν από δύο εισιτήρια για ταινία της
επιλογής τους, στα Village Cinemas.
Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη συχνότητα χρήσης του προγράμματος
ψυχαγωγίας
και οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την POSTCREDIT, για την
παραλαβή των εισιτηρίων τους.
* Τα εισιτήρια ισχύουν μέχρι και 31/12/2014, για όλα τα Village Cinemas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Εξαιρούνται οι ταινίες
3D, οι αίθουσες Gold Class και Comfort.

Έχετε κάρτα POSTCREDIT; Έχετε προνόμια Health Credit
& Kids Health Credit
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης του Διαβήτη, στις 14 Νοεμβρίου του 2014 και
στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της POSTCREDIT αναφορικά με την πρόληψη σε θέματα υγείας, το
Πρόγραμμα Ιατρικών Υπηρεσιών Health Credit σας παρέχει:
Προληπτικό Έλεγχο Διαβήτη

στην προνομιακή τιμή των 30€

Έλεγχος Διαβήτη
Καμπύλη Σακχάρου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΔΙΑΒΗΤΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
Παθολογική Εξέταση
30 €
Το προληπτικό αυτό πρόγραμμα πραγματοποιείται στις παρακάτω κλινικές:
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στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (για ραντεβού στο 210 686 2346-7)
στο Ιατρικό Ψυχικού (για ραντεβού στο 210 697 4032-3)
στο Ιατρικό Π. Φαλήρου (για ραντεβού στο 210 989 2120/2190)
στο Ιατρικό Περιστερίου (για ραντεβού στο 210 579 9001)
στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης (για ραντεβού στο 2310 400 461)

* Η παραπάνω προνομιακή τιμή ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα από 27/10/2014 έως 28/11/2014 και μόνο με τη
χρήση των καρτών POSTCREDIT.

i 212 212 3000 - www.post-credit.gr

