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Το αγαπημένο σας πρόγραμμα ψυχαγωγίας
επιστρέφει στο Village Θερινό!
Πόσα αστέρια χωράνε σε μία ταινία;
Οι καλοκαιρινές αίθουσες άνοιξαν με τις καλύτερες νέες ταινίες των μεγαλύτερων stars του
πλανήτη!
Το καλοκαίρι ήρθε στο “Village Θερινό” και μαζί του σε πρώτη προβολή ταινίες όπως:
* San Andreas: Επικίνδυνο Ρήγμα
* Εξολοθρευτής: Γένεsys
* Spy
* Mission Impossible: Rogue Nation
Και να ήταν μόνο αυτό;
Το καλύτερο pop corn, τώρα και caramel, δίνει άλλη διάσταση στη συνολική εμπειρία μαζί με
τις καλύτερες γεύσεις στο πλήρως ανανεωμένο snack bar.
Οι καλύτερες νέες ταινίες είναι μόνο εδώ #villagetherino

Είσοδος: 7 ευρώ

Και μην ξεχνάτε…Κάθε Πέμπτη* και στο Village Θερινό, 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 Village e-ticket στο
www.villagecinemas.gr.

Το Village Θερινό πρωταγωνιστεί το καλοκαίρι!
*Το πρόγραμμα “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.

Έχετε κάρτα POSTCREDIT; Έχετε προνόμια Health Credit
Φροντίστε για την υγεία του δέρματός σας και ενημερωθείτε από τους ειδικούς, πριν
ιν από τις καλοκαιρινές
σας διακοπές.
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της POSTCREDIT αναφορικά με την πρόληψη σε θέματα υγείας, το
Πρόγραμμα Ιατρικών Υπηρεσιών Health Credit, σας παρέχει:
• Δερματολογική Εξέταση
• Εκτίμηση Σπίλων ή Ογκιδίων Δέρματος
• Οδηγίες για Φωτοπροστασία
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*Η παραπάνω προνομιακή τιμή ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα από 29/06/2015 έως 31/07/2015 και μόνο με
τη χρήση των καρτών POSTCREDIT.

Αναδείχθηκαν οι νικητές για τα 1.800 ΔΩΡΕΑΝ εισιτήρια!
α!
Η POSTCREDIT πραγματοποίησε κλήρωση για τα 1.800 δωρεάν
εισιτήρια στα Village Cinemas!
Στο πλαίσιο του προγράμματος
, επιβραβεύθηκαν οι
πελάτες που χρησιμοποίησαν την κάρτα τους POSTCREDIT Visa &
MasterCard, από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 30 Απριλίου του 2015,
σύμφωνα με τη συχνότητα χρήσης του προγράμματος, για την αγορά
των εισιτηρίων τους την Πέμπτη, στα Village Cinemas.
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Επίσης, όσοι πελάτες ήταν εμπρόθεσμοι στην πληρωμή
τουλάχιστον της ελάχιστης καταβολής της κάρτας τους και είχαν
πραγματοποιήσει κατ’ ελάχιστο μια συναλλαγή για αγορά, ανά μήνα,
από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου του 2015, συμμετείχαν
αυτόματα στην κλήρωση. Η επιλογή των νικητών έγινε σύμφωνα με
το πλήθος των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το παραπάνω
διάστημα.
Οι 900 νικητές που προέκυψαν από τις κληρώσεις, κέρδισαν από δύο εισιτήρια για ταινία της επιλογής τους, στα
Village Cinemas. Η ανάδειξη των νικητών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου του 2015 και ειδοποιήθηκαν
τηλεφωνικά από την POSTCREDIT, για την παραλαβή των εισιτηρίων τους.
* Τα εισιτήρια ισχύουν μέχρι και 31/07/2015, για όλα τα Village Cinemas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Εξαιρούνται οι ταινίες 3D, οι αίθουσες Gold
Class και Comfort.
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