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Wybierz i wygraj - nagrody dla aktywnych

Wybierz i wygraj! - to nowa akcja promocyjna zorganizowana przez portal Biznes-Klasa.pl. Nagrody czekają na
najbardziej aktywnych uczestników.

Portal społecznościowy Biznes-Klasa.pl powstał po to, aby ułatwić osobom i firmom kontakty biznesowe. Pomaga nie
tylko odnaleźć kolegów z innych firm, ale przede wszystkim nawiązać nowe, perspektywiczne kontakty. Teraz
Biznes-Klasa.pl przyciąga nowych użytkowników nie tylko nowymi opcjami i narzędziami (ostatnio pojawił się m.in.
nowy design i rozbudowany dział Praca), ale także akcjami konkursowymi.
Wybierz i wygraj! - to akcja skierowana do wszystkich użytkowników portalu. Promuje tych, którzy aktywnie działają
na portalu, dołączając do grona swoich znajomych nowych użytkowników. Na początku uczestnik wybiera nagrodę, o
którą chce walczyć. Następnie zaprasza do swojego profilu nowych znajomych, za co dostaje punkty. Uczestnik
konkursu ciągle ma dostęp do statystyk i w każdym momencie może sprawdzić, na którym jest miejscu wśród osób
ubiegających się o wybraną nagrodę.
Konkurs trwa w edycjach miesięcznych - o nagrody można walczyć do ostatniego dnia każdego miesiąca. Do zabawy
można dołączyć w dowolnie wybranym momencie. Jednak im wcześniej użytkownik to zrobi, tym większe ma szanse
na wygraną.
Na uczestników konkursów czekają atrakcyjne nagrody. Są wśród nich m.in. weekend agroturystyczny, kupony na
zabiegi poprawiające urodę, ozdobne drzewa i krzewy, artystyczne wyroby kute, Kaspersky Anti-Virus Mobile, konta
na serwerze hostingowym, pakiety wyświetleń bannerów reklamowych i atrakcyjne książki dotyczące biznesu.
Fundatorami nagród są: Szu.pl, Banner2Business, Centrum Medycyny Estetycznej, Oczarjk, Kuźnia Śmietański,
Agroturystyka Jawita, Marken i Rebis.
Warunkiem odebrania nagrody jest zaproszenie do grona swoich znajomych co najmniej dwóch nowych osób, które
dotychczas nie miały swojego profilu na Biznes-Klasie.pl. W każdej kolejnej edycji liczba zaproszeń nowych
znajomych będzie liczona od nowa - i nagrody dotyczyć będą tylko tych zaproszeń. Biznes-Klasa.pl w ten sposób
wspiera aktywność swoich użytkowników - jej kierownictwo liczy, że dzięki nowej akcji do portalu dołączy wiele
nowych osób.
Akcja „Wybierz i wygraj!” będzie trwała do końca tego roku. Przypomnijmy, że portal Biznes-Klasa.pl został
stworzony przez firmę BV Kontakty Międzynarodowe, jednego z liderów polskiego e-biznesu. Firma pomaga w
poszerzaniu kontaktów biznesowych i rynków zbytu - zarówno w kraju, jak i za granicą. Najbardziej znanym jej
portalem jest OPENKontakt.com - najstarsza i największa w Polsce giełda biznes ofert, która obecnie liczy prawie 8
milionów ofert i ma ponad 850 tysięcy użytkowników z całego świata.
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