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[CHF.1;CHS.1] ankietowanie + nagradzanie
[CHF.2;CHS.2;CHP.2] plebiscyt marek - typowanie/gra strategiczna
[CHF.3;CHS.3; CHP.3] wyścig paragonowy
[CHF.4; CHS.4; CHP.4] quizy dla całej rodziny
[CHS.5;CHP.5] all-u-can-eat
[CHS.6; CHP.6] pojedynki marek
[CHS.7; CHP.7] inwazja rabatów (gra omnichannel)
[CHS.8; CHP.8] urodzinowe niespodzianki
[CHP.9] w poszukiwaniach złotej metki
[CHP.10] mistery shopper game
[CHP.11] gra edukacyjna lub CSR
[CHP.12] gra tematyczna, dostosowana do tematyki lub specyfiki Centrum
Handlowego
[CHP.13] gra tematyczna ze sponsorami na terenie miasta / gminy
[CHP.14] gra typu Reality-Show na terenie Centrum Handlowego

katalog gier

www.goffline.com/KG

Poznaj i zastosuj Gry Zakupowe:

interaktywny Katalog Gier:



CEL GRY:  Zdobyć jak najwięcej punktów w RANKINGU
GRACZA i wygrać Nagrodę Główną (2.000 PLN* na zakupy
w Centrum Handlowym)
PUNKTACJA:  sprzedaż premiowa (punkty za paragony) +
punkty za odpowiedzi na pytania w ankietach
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Nagroda Główna:
2.000 PLN*, Nagrody Tygodnia - TOP 10 Graczy - cashback

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:
 hostessy, sprzęt do ankietowania, licencja gOffline - omnichannel
(www / mobile, offline, sms)

pro-sprzedaż, rozdanie nagród, badanie opinii klientów, analiza
sprzedaży w okresie akcji

Dowiedz więcej o
swoich klientach!

Wykorzystaj opinie
najbardziej

zaangażowanych, aby
zwiększyć ich

satysfakcję
z zakupów

Gra Zakupowa, nr katalogowy: CHF1; CHS1

ANKIETOWANIE + NAGRADZANIE
4 TYGODNIE

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ

katalog gier



CEL GRY:  Zdobyć jak najwięcej punktów w RANKINGU
GRACZA i wygrać Nagrodę Główną (2.000 PLN* na zakupy
w Centrum Handlowym)
PUNKTACJA:  sprzedaż premiowa (punkty za paragony) +
punkty za głosowanie na ulubiony sklep
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Nagroda Główna:
2.000 PLN*, Nagrody Tygodnia - TOP 10 Graczy - cashback

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:
 hostessy, sprzęt do naliczania punktów, obsługa kanałów głosowania
w Plebiscycie, licencja gOffline - omnichannel  (www / mobile, offline,
sms), katalog nagród on-line

pro-sprzedaż, rozdanie nagród, badanie opinii klientów, analiza
sprzedaży w okresie akcji

Poznaj ulubioną markę
swoich klientów!

Wykorzystaj
głosowanie

i poznaj
faworytów
klientów.

Gra Zakupowa, nr katalogowy: CHF2; CHS2

PLEBISCYT MAREK - TYPOWANIE
4 TYGODNIE

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ

katalog gier



CEL GRY:  Zdobyć jak najwięcej punktów w RANKINGU
GRACZA i wygrać Nagrodę Główną (2.000 PLN* na zakupy w
Centrum Handlowym)
PUNKTACJA:  sprzedaż premiowa (punkty za paragony) +
punkty za (a) najwięcej paragonów danego dnia, (b) największa
wartość paragonu w danym dniu, (c) zakupy w określonych
miejscach w danym dniu (happy hour)
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Nagroda Główna: 2.000
PLN*, Nagrody Tygodnia - TOP 10 Graczy - cashback

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:
 hostessy, sprzęt do naliczania punktów, katalog nagród on-line,
licencja gOffline - omnichannel  (www / mobile, offline, sms)

pro-sprzedaż, zwiększenie koszyka zakupowego klienta w czasie akcji,
rozdanie nagród, badanie opinii klientów, analiza sprzedaży w okresie
akcji

Wciągnij klientów w

zakupowe szaleństwo!

Każdy zarejestrowany

paragon zwiększa ilość
punktów w rankingu i

przybliża do

atrakcyjnych nagród,

przyznawanych na

zakończenie

akcji.

Gra Zakupowa, nr katalogowy: CHF3; CHS3; CHP3

WYŚCIG PARAGONOWY
OD 4 TYGODNI

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ

katalog gier



CEL GRY:  Zdobyć jak najwięcej punktów w RANKINGU
GRACZA i wygrać Nagrodę Główną (5.000 PLN* na zakupy w
Centrum Handlowym)
PUNKTACJA:  sprzedaż premiowa (punkty za paragony) +
punkty za odpowiedzi na pytania (QUIZY) + punkty za zakupy
happy hour
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Nagroda Główna: 5.000
PLN*, Nagrody Tygodnia - TOP 10 Graczy - cashback

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:
 hostessy, sprzęt do naliczania punktów, obsługa kanałów z
zagadkami, licencja gOffline - omnichannel  (www / mobile, offline,
sms)

pro-sprzedaż, rozdanie nagród, zaangażowanie całych rodzin,
pozytywne emocje, budowa wizerunku Centrum Handlowego

Nauka może być
również zabawą!
Przygotuj konkurs

wiedzowy dla
swoich

najmłodszych
klientów

i nie tylko.

Gra Zakupowa, nr katalogowy: CHF4; CHS4; CHP4

QUIZY DLA CAŁEJ RODZINY
OD 4 TYGODNI

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ

katalog gier



CEL GRY:  Zdobyć jak najwięcej punktów w RANKINGU
GRACZA i wygrać Nagrodę Tygodnia (Voucher typu All
You Can Eat - do wybranej restauracji foodcourt w
Centrum Handlowym)
PUNKTACJA:  sprzedaż premiowa w sklepach modowych
(punkty za paragony) + punkty za  zakupy happy hour +
punkty za zapraszanie znajomych do gry
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Pula Nagród:
10.000 PLN

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:
 hostessy, sprzęt do naliczania punktów, licencja gOffline -
omnichannel  (www / mobile, offline, sms)

pro-sprzedaż, rozdanie nagród, zaangażowanie znajomych klientów
CH, pozytywne emocje, marketing szeptany

Przyciągnij
nowych klientów
do foodcourtu!

Wykorzystaj swoich
 stałych

klientów do
przyciągnięcia

nowych.

Gra Zakupowa, nr katalogowy:  CHS5; CHP5

ALL-U-CAN-EAT!
OD 4 TYGODNI

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ
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CEL GRY:  Zdobyć jak najwięcej punktów w RANKINGU
GRACZA i wygrać Nagrodę Główną (zakupy w swoim
ulubionym sklepie w Centrum Handlowym o wartości 3.000
PLN*)
PUNKTACJA:  sprzedaż premiowa (punkty za paragony) +
punkty za  zakupy happy hour + punkty za powracalność do
Centrum Handlowego w czasie trwania Akcji (i odnalezienie
"złotej metki" ukrytej w poszczególnych sklepach)
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Pula Nagród: od
15.000 PLN

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:
 hostessy, sprzęt do naliczania punktów, licencja gOffline -
omnichannel  (www / mobile, offline, sms)

pro-sprzedaż, rozdanie nagród, zwiększenie koszyka zakupowego,
pozytywne emocje, promocja konkretnych sklepów / asortymentu

Przyciągnij
nowych klientów
do foodcourtu!

Wykorzystaj swoich
 stałych

klientów do
przyciągnięcia

nowych.

Gra Zakupowa, nr katalogowy:  CHP9

W POSZUKIWNIU ZŁOTEJ METKI
OD 4 TYGODNI

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ
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CEL GRY:  Zdobyć jak najwięcej punktów w RANKINGU
GRACZA i wygrać Nagrodę Główną (zakupy w swoim
ulubionym sklepie w Centrum Handlowym o wartości 3.000
PLN*)
PUNKTACJA:  sprzedaż premiowa (punkty za paragony) +
punkty za  zakupy happy hour + punkty za powracalność do
Centrum Handlowego w czasie trwania Akcji (zdobywanie
punktów wg określonego scenariuszu Gry)
INTERAKTYWNY KATALOG NAGRÓD:  Pula Nagród: do
ustalenia

* wartości nagród - do uzgodnienia

W CENIE:

      W CENIE:
 hostessy, sprzęt do naliczania punktów, bramki do głosowania, licencja
gOffline - omnichannel  (www / mobile, offline, sms)

pro-sprzedaż, rozdanie nagród, pozytywne emocje, zaangażowanie
mediów i społeczności lokalnych, marketing szeptany, PR dla Centrum
Handlowego

Dedykowana
scenariusze oparte
o zasady społecznej
odpowiedzialności

marki. Zdobądź
wdzięcznośc i

sympatię lokalnej
społeczności!

Gra Zakupowa, nr katalogowy:  CHP11

GRA ZAKUPOWA Z ELEMENTAMI CSR
OD 4 TYGODNI

CZAS TRWANIA:

DODANA:

WARTOŚĆ

katalog gier
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www.goffline.com/KG

Zainteresowały Cię
nasze Gry Zakupowe?

Sprawdź nasz
Katalog Gier on-line!

w Katalogu Gier znajdziesz gry, które wzmocnią
pro-sprzedaż w Twoim Centrum Handlowym.

Możesz wybrać gry katalogowe lub BTS!

zadzwoń do nas:   793 463 600
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Elżbieta Gródek
tel. 733-923-700
@:  elzbieta.grodek@goffline.com

Laura Czarniecka
tel. 793-463-600
@: lczarniecka@goffline.com

kontakt

poznaj cały nasz zespół: http://goffline.com


