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Ця презентація представлена Вам виключно як клієнтові Visa International. Знайомлячись з презентацією, Ви визнаєте, що інформація (далі — Інформація), що міститься
у ній, є конфіденційною. Ви зобов'язуєтеся зберігати конфіденційність Інформації та не використовувати її у жодних інших цілях, крім як партнер з переговорів Visa
International.

Для продовження співпраці з Visa International Інформацію допустимо поширювати тільки всередині Вашої організації обмеженому колу осіб через службову
необхідність. Повідомляємо Вас про те, що Інформація може містити істотну непублічну інформацію, як вона визначається федеральним законодавством США про цінні
папери. При цьому купівля або продаж цінних паперів Visa Inc. з огляду на володіння такою інформацією буде порушенням застосовного федерального законодавства
США про цінні папери.

Ця презентація може містити «прогностичні заяви», як їх визначає Закон про цінні папери (США, 1933) з урахуванням наступних змін. Додатково всі прогнози, що
лежать в її основі, належать до «прогностичних заяв». Вони включають у себе, але не обмежуються заявами про деякі цілі Visa, прогнози, виходячи з коригованого
прибутку на акцію, доходу, коригованої операційної маржі, обороту вільної готівки, показника зростання цих та інших економічних величин. За своєю природою
«прогностичні заяви»: (i) застосовні тільки на дату заяви, (ii) не є гарантіями майбутніх результатів і (iii) підпадають під ризик погрішності, внаслідок чого фактичні
результати можуть істотно відрізнятися від «прогностичних заяв». Будь ласка, не майте невиправданих сподівань на такі твердження, які стосуються лише дати цієї
презентації. Visa не буде переглядати чи оновлювати «прогностичні заяви», тільки якщо це не буде її обов'язком відповідно до законодавства США про цінні папери.

Вся Інформація надається «як є» виключно в інформаційних цілях. Visa International не несе відповідальність за будь-які інформаційні помилки, неповноту, затримку або
будь-які дії вчинені, виходячи з даних, що містяться тут.

Вивчення окремих випадків, статистика, дослідження та рекомендації надані «як є» і призначені тільки для інформаційних цілей; на них не слід покладатися з метою
надання консультацій з операційних, маркетингових, юридичних, технічних, фінансових питань, питань оподаткування чи інших. У процесі реалізації будь-якої нової
стратегії або практики, будь ласка, зверніться до Вашого юридичного консультанта з метою визначення того, які закони і правила можуть бути застосовані до Вашої
конкретної ситуації. Реальні витрати, економія і переваги, що одержуються у результаті виконання будь-яких рекомендацій або програм, можуть варіюватися, виходячи
з конкретних потреб Вашого бізнесу і вимог програми. За своєю природою рекомендації не є гарантіями майбутніх показників або результатів діяльності, і щодо них
можуть існувати ризики, невизначеності та припущення, які складно спрогнозувати або оцінити. Ми зробили припущення, виходячи з нашого досвіду і нашого
розуміння історичних тенденцій, існуючих умов, очікуваних у майбутньому подій, а також інших факторів, які, на нашу думку, мають відношення до ситуації, що
розглядається. Щодо відношення до рекомендацій можуть існувати ризики і невизначеності, які здатні привести до того, що поточні та майбутні результати і тенденції
будуть суттєво відрізнятися від припущень або рекомендацій. Компанія Visa не несе відповідальність за використання Вами Інформації, що міститься у цьому документі
(включаючи помилки, пропуски, неточності або несвоєчасність будь-якого характеру), або за будь-які припущення або висновки, які Ви можете зробити у зв'язку з її
використанням. Компанія Visa не надає жодних гарантій, явно виражених або таких, що маються на увазі, та прямо заявляє про відмову від надання гарантій придатності
для комерційних цілей і придатності для використання у конкретних цілях, будь-якої гарантії відсутності порушень прав інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб,
будь-якої гарантії того, що інформація буде відповідати вимогам клієнта, або якої-небудь гарантії того, що Інформація є актуальною і не буде містити помилок.

Компанія Visa не несе відповідальність перед клієнтом або будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи, але не обмежуючись, будь-які реальні, непрямі,
випадкові або штрафні збитки, а також за будь-які збитки у зв'язку з втратою прибутку, призупиненням діяльності, втратою ділової інформації, або за інші грошові
втрати.

ЗАЯВА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ПРО ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЇ
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Загальна інформація про кампанію

Назва: Подорожуйте Європою – і отримайте шанс
виграти призи від Visa

Мета: Мотивувати держателів карток обирати Visa
банку під час оплати покупок і послуг у Європі

Період акції: 12 липня 2017 – 30 вересня 2017

Що ми хочемо:                                                                
Щоб держателі карток Visa банку: 

1) оцінили всі переваги картки, розраховуючись у 
Європі, адже Visa усуває проблеми з обміном 
валют та потребу весь час мати при собі готівку

2) отримали максимум задоволення від подорожі,
користуючись привілеями та пропозиціями від 
Visa.

Співробітники Банку можуть брати участь у кампанії та вигравати!

Умови можуть бути змінені в одноосібному порядку за рішенням Visa
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Як взяти участь? 

Умови можуть бути змінені в одноосібному порядку за рішенням Visa
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Форма реєстрації

Умови можуть бути змінені в одноосібному порядку за рішенням Visa
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• Електронні квитки WizzAir

• Контекстна реклама у соціальних 

мережах

• Банери в Інтернеті                                   

Банк

Готові комунікаційні матеріалиВласні канали комунікації Visa 

Канали комунікації – потужна медіа-підтримка!

• Facebook 

• Сайт visa.com.ua – окремий розділ 

про подорожі та сторінка, 

присвячена акції

• Сторінка реєстрації учасників

• Сторінка із порадами для 

подорожей Європою «Як не 

почувати себе туристом» 

• #notatourist – конкурс у соціальних 

мережах – липень - вересень 2017 

• Банери для веб-сайту 

• АТМ – заставка для банкомата

• eDM – електронний лист до клієнта

• SMS-повідомлення

• Постер

• Facebook post

Умови можуть бути змінені в одноосібному порядку за рішенням Visa
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Комунікаційні матеріали для банку

– Банери для веб-сайту               
(300x300, 500*833, 1458x188 px)

– ATM-заставка                 
(1024*768, 800*600)

Матеріали доступні для скачування 
за посиланням:

http://fs.bbdo.ua:5000/sharing/PlQRzL3gE

http://fs.bbdo.ua:5000/sharing/PlQRzL3gE
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Комунікаційні матеріали для банку

– Лист до клієнта (eDM)

– SMS-повідомлення

– Постер

Текст SMS-повідомлення: 

1. Розраховуйтесь Visa у Європі і вигравайте позашляховик! Деталі на 
visa.com.ua

2. Мандруйте з Visa – отримайте шанс виграти позашляховик. visa.com.ua

1. Rozraxovuites’ kartkoiu Visa u Evropi – vygravaite pozashliaxovyk abo
ekshn-kameru. Podrobytsi na visa.com.ua

2. Podorozhuite z kartkoiu Visa u Evropi i otrymaite shans vyhraty ekshn-
kameru abo holovnyi pryz – pozashliakhovyk. visa.com.ua
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Facebook Post

Європа – така різна і така вражаюча, а тепер ще й 

доступніша для мандрівників. Відкривайте для себе 

нові європейські країни з карткою Visa і вигравайте

подарунки, з якими наступні поїздки будуть ще 

цікавішими і комфортнішими!

Розраховуйтесь карткою Visa з 12.07.17 по 30.09.17 

в Європі*, реєструйте покупки – і отримайте шанс 

виграти позашляховик або екшн-камеру.

Дізнайтеся більше на visa.com.ua

Акція діє з 12.07 до 30.09.2017 р. включно. *Повний перелік країн (місце

проведення) та умови проведення Акції на visa.com.ua. Розіграш

проводиться на території України.

Комунікаційні матеріали для банку
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Запитання та відповіді

• Який період проведення акції?

З 12 липня 2017 по 30 вересня 2017 включно.

• Хто може взяти участь в акції?

Учасником акції може бути громадянин України – фізична особа, якій на дату початку акції виповнилось 18 років, і яка є
держателем однієї або кількох з таких діючих карток: Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum та Visa Infinite (далі -
«картки»), випущених банком в Україні.

• Чи може співробітник банку взяти участь в акції?

Так. Співробітник банку має рівні шанси на виграш з іншими учасниками акції за умови дотримання правил акції.

• Які умови акції?

Щоб отримати шанс виграти позашляховик або екшн-камеру, потрібно:

1. Здійснити операцію з карткою – оплату товарів, робіт чи послуг через POS-термінал з фізичною присутністю картки у
торгово-сервісних мережах у Європі.

2. Зареєструвати відповідну покупку через форму реєстрації на сайті visa-promotions.com. 

3. У разі виграшу підтвердити операцію випискою із банку або надати усі зареєстровані чеки за день виграшної
транзакції.
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• Які операції беруть участь в акції?

В акції беруть участь операції з оплати товарів, робіт чи послуг, здійснені у Європі через POS-термінал з фізичною
присутністю картки.

• Скільки покупок можна зареєструвати для участі в акції?

Ви можете зареєструвати необмежену кількість операцій. Більше операцій – більше шансів на перемогу.

• Чи діє акція на території України?

Ні. В акції беруть участь операції, здійснені у Європі. Повний перелік країн та умови проведення будуть опубліковані на
visa-promotions.com до початку проведення акції. Розіграш проводиться на території України.

• Як визначаються переможці?

Переможці будуть визначатися за допомогою сервісу random.org шляхом випадкового відбору серед усіх зареєстрованих
покупок учасників: щотижня 3 переможці (всього 33 особи), у кінці акції 3 переможці.

Запитання та відповіді
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• Яка кількість і які призи будуть в акції?

1) «GoPro Hero 5 black». Всього 33 штуки на весь період проведення акції. 

2) Автомобіль «Renault Duster». Всього 3 штуки на весь період проведення акції. 

Слідкуйте за новою інформацією щодо акції на visa.com.ua.

Офіційні правила акції будуть опубліковані на visa-promotions.com до початку проведення акції.
Офіційні правила акції мають переважну силу над цими відповідями.

Запитання та відповіді
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З питань використання креативних матеріалів —

рекламне агентство BBDO,

Алла Іванова

Alla.Ivanova@bbdo.ua

З усіх інших питань —

менеджер з розвитку бізнесу Visa.  

Контакти

mailto:Alla.Ivanova@bbdo.ua
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Мандруйте більше з Visa!


