
 

  

 

BASIN BÜLTENİ        06 Mart 2017 

ALPET CLUBCARD MARKALAR İŞBİRLİĞİ KAMPANYASI İLK ÇEKİLİŞİ 

GERÇEKLEŞTİ! 

Alpet ClubCard’lılar yine kazandı! 

Kuzey Kıbrıs akaryakıt sektörünün nabzını belirleyen dinamik ve öncü kuruluşu 

Alpet Kıbrıs, Markalar İşbirliği Kampanyası ile sektöre yine damgasını vuruyor. 

Elliyi aşkın marka ve binlerce ödül ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Markalar 

İşbirliği Kampanyası  1 Şubat 2017 itibarı ile başladı ve ilk çekilişi 6 Mart 2017’de 

gerçekleşti.   

 

Alpet ClubCard'lı tam 100 kişi kazandı! 

Kuzey Kıbrıs’ta en uzun soluklu ve en çok kazandıran sadakat kart programı 

Alpet Club ayrıcalıklı hizmetler, ürünler ve avantajlı fırsatlar sunmaya tüm hızıyla 

devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Markalar İşbirliği Kampanyası ile yıl 

boyunca yüzlerce kişiye ödül kazandıracak olan ClubCard’ın 6 Mart’ta 

gerçekleştirilen ilk çekilişinde tam 100 talihli muhteşem ödüller kazandı. 

  

Ödüller arasında konaklama, araç servisi ve muhteşem hediye sepetleri 

var! 

“Alpet ClubCard’lılar her an, her yerde ve her zaman kazanır!” sloganı ile 

sürdürülen bu kampanyaya katılım Alpet ClubCard ile üye istasyonlardan yapılan 

her 50 TL ve üzeri akaryakıt alışverişleri ile sağlanıyor. Alpet ClubCard üyeleri tek 

bir alışverişte değil 50 TL’den düşük tutarlarda da gerçekleştirilen akaryakıt 

alışverişlerinde her 50 TL’ye ulaştıkça kampanyaya katılım hakkı kazanabiliyor! 

 

 



 

  

 

Alpet Club Card'lılar her alanda ayrıcalıklı! 

Alpet Kıbrıs,  ClubCard sadakat kart sistemine üye tüketiciye kazandırmaya 

devam ediyor. 1 Şubat 2017’de başlayan Alpet ClubCard Markalar İşbirliği 

Kampanyası ile birçok avantajlı fırsattan yararlanabiliyor. 

  

Alpet ClubCard bu güne dek süren en uzun soluklu sadakart kart sistemi! 

Yepyeni yüzü, kolay kullanımı, farklı avantajları ile Alpet ClubCard, üyelerine 

yepyeni avantajlar zinciri sunuyor. Periyodik olarak yıl sonuna kadar 

gerçekleştirilecek çekilişler ile binlerce hediye edilecek olan bu kampanyayla ile 

ilgili tüm detayları internet sitemizin Alpet ClubCard bölümünde bulabilirsiniz. 

 

1 Mercedes B Serisi, 1 Mercedes C Serisi ve yüzlerce ödül hediye edilmişti! 

Temmuz 2015 – Mart 2016 ayları arasında gerçekleştirilen Markalar İşbirliği 

kampanyasının ikincisinde 1 adet Mercedes B Serisi ve 1 adet Mercedes C Serisi 

lüks arabanın yanısıra yüzlerce ödül de ClubCard kullanıcılarına hediye edilmişti. 

 

Anlık ve periyodik olarak kazanç sağlamak mümkün! 

31 Aralık 2017’ye kadar devam edecek bu eşsiz kampanyada belirli periyodlarda 

gerçekleşecek çekilişlerin yanısıra anlık kazançlar da mevcut. Her 50 TL ve üzeri 

akaryakıt alışverişinizde elliyi aşkın markadan indirim fırsatları ve hediye çekleri 

Alpet ClubCard kullanıcılarını bekliyor. 

 


