
 
 

Regulamin promocji „Premiery na Hevelkę” 

Gdańsk 12-13.05.2023 

Celem promocji jest premiowanie aktywnego uczestnictwa w  targach Hevelka Festiwal Alkoholi przez Wystawców, 

zapewniania niepowtarzalnych atrakcji dla odwiedzających oraz budowania pozytywnego wizerunku wydarzenia. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji "Premiery na Hevelkę"  jest firma Festiwal Hevelka Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 34 (80-382), zwana dalej Organizatorem. 

2. Promocja kierowana jest do wystawców festiwalu „Hevelka festiwal alkoholi 2023”, zwanego dalej 
Festiwalem. 

3. Udział w promocji jest dobrowolny.  

Warunki i zasady udziału w promocji 

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym Regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu 10% od 
wniesionych opłat bazowych (opłata targowa i opłata rezerwacyjna) za uczestnictwo w Festiwalu. 

2. Promocja przysługuje wystawcy w przypadku spełnienia następujących warunków: 
1. przygotowanie prezentacji całkowicie nowego towaru lub towarów, tzn. niedostępnego w sprzedaży przed 

Festiwalem, 
2. zgłoszenie premiery towaru lub towarów do Organizatora do 31.04.2023 na adres mailowy 

festiwal@hevelka.pl, 
3. zamieszczenie w prowadzonych social mediach: 

1. minimum 3 postów z grafikami lub video, 
2. utworzenie wydarzenia o premierze lub przeprowadzenie konkursu w social mediach. 
3. Teksty i grafiki powinny jednoznacznie wskazywać na premierę towaru lub towarów podczas 

Festiwalu.  
4. Ekspozycja premierowego towaru lub towarów podczas Festiwalu oraz prowadzenie jego sprzedaży, 
5. Przesłanie do 19.05.2023, na adres festiwal@hevelka.pl podsumowania przeprowadzonych działań, np. w 

formie zdjęć, filmów i zrzutów ekranu. 
3. Brak przesłania podsumowania do 19.05.2023 oznacza rezygnację wystawcy z uczestnictwa w promocji. 

Termin ten jest ostateczny i nieprzekraczalny, a w przypadku jego niedotrzymania wystawcy nie przysługują 
żadne roszczenia wobec Organizatora.  

4. Organizator dokona weryfikacji przesłanej dokumentacji i może poprosić o uzupełnienia i na tej podstawie 
potwierdzi realizację warunków Promocji. 

5. Promocja zostanie rozliczona poprzez wystawienie faktury marketingowej za usługę „promocja Festiwalu 
Hevelka” na kwotę uzyskanego rabatu. Faktura powinna zostać wysłana do 31.05.2023 na adres 
ws@hevelka.pl . Faktura zostanie rozliczona w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów przesłanych w podsumowaniu, o którym mowa 
w punkcie 2.5., do promocji marki Hevelka Sp. z o.o. 

7. Każdy wystawca biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego 
żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

8. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.hevelka.pl. 
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2023. 

 

mailto:festiwal@hevelka.pl
mailto:festiwal@hevelka.pl
mailto:ws@hevelka.pl
http://www.hevelka.pl/
http://www.hevelka.pl/

