Dobrý deň pani starostka , pán starosta.
Spoločnosť MERKUR SLOVAKIA , s.r.o. v roku 2018 oslávi už svoje 25 výročie
pôsobenia na Slovensku v predaji záhradnej lesnej a komunálnej techniky.
Od začiatku , sme presadzovali úzku spoluprácu s obcami Liptova / Žiarska/ . Boli
sme a veríme, že aj nasledujúce roky budeme pre Vás - zástupcov obcí dobrým a
spoľahlivým partnerom v poradenstve, predaji a servise našich produktov .

Foto stroja s príslušenstvom
Počas 25 rokov sa vybudovali nielen partnerstvá, ale aj priateľstvá a za to sa Vám
chceme poďakovať.
Pri príležitosti nášho výročia sme si dovolili vyhlásiť súťaž, do ktorej sa môže
zapojiť každý občan z Vašej obce.
Prichystali sme súťaž na báze spolupatričnosti občanov a obce. Vieme, že v každej
obci na Liptove / Žiarska / žije silná komunita ľudí, ktorým nie je cudzia podpora svojej
obce v získaní novučičkého pomocníka, pre zlepšenie a zjednodušenie obecných prác.
Nakoľko na jar, si každá gazdinka a gazda plánuje nákup pomôcok, náradia,
zeminy, semiačok atd. , chceme, aby z ich nákupu mala osoh aj samotná obec.
Na našej stránke www.merkur.sk bezplatne vytvoríme priestor pre zaevidovanie
Vašej obce . Vaši občania, ktorí u nás nakúpia , si budú môcť zaevidovať svoj pokladničný
doklad a jeho hodnotu pripíšeme Vašej obci. Každé celé vyblokované euro má v našej
súťaži hodnotu jedného bodu. Samozrejme, že výhercom bude obec s najvyšším počtom
bodov.
Nezabudli sme ani na občanov a na konci súťaže budú vylosované tri zo
zaevidovaných pokladničných dokladov a ich majiteľia získajú nákupné poukazy v hodnote
50 € na nákup tovaru v našich predajniach v Liptovskom Mikuláši , Ružomberku a Žiari
nad Hronom .
Začiatok súťaže sme určili na 23. februára a ukončenie s vyhlásením výťaznej
obce a losovaním bude 14.4.2018 na Dni OTVORENÝCH dverí na ktoré Vas touto cestou
srdečne pozývame.
Prístup k informácii , ohľadom počtu bodov v priebehu súťaže budú online
prezentované na našej stránke www.merkur.sk
Chceli by sme Vás touto cestou požiadať o informovanie Vašich spoluobčanov
prostredníctvom obecnáho rozhlasu, verejne prístupných tabúľ, o možnosti zapojiť sa a
tým pomôcť získať do svojej obce novučičký Univerzálny nosič VARI Raptor Hydro s
mulčovačom a vlečka so sedačkouv hodnote 2 400,00 s DPH
Ak sa chcete zapojiť do súťaže o nového pomocníka do obce , alebo máte akékoľvek
otázky ohľadom súťaže , kontaktujte nás ( mailom , telefonicky, osobne)
S pozdravom
V Liptovskom Mikuláši : 19.2.2018

Ľubomír Krakovský
majiteľ spoločnosti
MERKUR SLOVAKIA ,s.r.o.
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Stroj bude vystavený na našej predajni v Liptovskom Mikuláši a slávnostne odovzdaný
14.4.2018

