
 

  

 

 

BASIN BÜLTENİ                             04 Mayıs 2016 

ALPET’LERDE TALİH KUŞU SİZİ BEKLİYOR ! 

Alpet Kıbrıs, gerçekleştirdiği kampanyalar ile Club Card’lılara 

kazandırmaya devam ediyor!  

Kuzey Kıbrıs'ta 20 yıldır akaryakıt tedariki alanında faaliyet gösteren iştiraki Alpet 

Kıbrıs, sektöre kazandırdığı dinamik ve rekabetçi yapı ile sunduğu 

kampanyalarına birini daha ekledi. K.K.T.C. Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar 

Birimi işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanya ile Alpet üye istasyonlarından 

yapacağınız akaryakıt alışverişlerinizde talih kuşu size kazandırabilir! 

Dikkat talih kuşu konabilir! 

Kuzey Kıbrıs geneline yayılan Alpet akaryakıt istasyonlarında kazandıran 

avantajlar sizleri bekliyor. Anlaşmalı Alpet istasyonlarından Club Card'ınız ile 

yapacağınız her 75 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinizde K.K.T.C. Devlet 

Piyangoları Kazı Kazan Kartı anında hediye!  

Kazı kazan kartlarında kazanabileceğiniz ikramiyeler;  50.000 TL , 5000 

TL , 3000 TL, 2000 TL, 300 TL, 100 TL ve çok daha fazlası!  

Kazanma şansı Alpet istasyonlarında siz değerli Club Card müşterilerimizi 

bekliyor. Alpet Club Card kullanma ayrıcalığı ile bu talih kuşu sizin de başınıza 

konabillir. Tek yapmanız gereken 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Alpet 

istasyonlarından tek seferde 75 TL ve üzeri akaryakıt alışverişi yapmak ve anında 

kazanmak.  



 

  

 

"Yepyeni avantajlı kampanyalarla tüm yıl boyunca kazanabileceğiniz tek 

adres Alpet!" 

Alpet Kıbrıs Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Toprak 

kampanyalar ve avantajlar ile ilgili gerçekleştirdiği konuşmada;"Bildiğiniz üzere 

geçen ay içerisinde sonuçlanan Markalar İşbirliği ve Büyük Ödül Kampanyası'nın 

sonuçlanması ise yüzbinlerce liralık ödül dağıtımının yanısıra 2 müşterimizi 

Mercedes B ve C Serisi arabaların sahibi oldu. Hemen sonrasında şu an devam 

eden Talih Kuşu Kampanyamız ile de müşterilerimize anlık kazançlar sunmaya 

devam ediyoruz ve büyük ikramiyesi 50.000 TL olan Kazı Kazan Kartı dağıtımı 

gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da Club Card'ta kampanyalar ve avantajlar hiç 

bitmeden devam edecek ve Alpet Club Card kullanan tüm müşterilerimiz yepyeni 

Markalar İşbirliği Kampanyası ile daha da çok kazanacak!" vurgusunu yaparak; 

"Alpet Club Card her an, her yerde ve her zaman kazandıracak!" dedi. 

Alpet Kıbrıs son 4 yılda gerçekleştirdiği dev kampanyalar ile tüketicilere 

kazandırmaya devam ediyor. En son gerçekleştirilen Markalar İşbirliği 

Kampanyası ile, 1 adet Mercedes B serisi, 1 adet Mercedes C serisi  ve yüzlerce 

markadan binlerce hediyeleri Club Card’lılara armağan eden Alpet Kıbrıs, 

sektörün koşulsuz ve şartsız en çok kazandıran kurumu olmaya devam edecek. 


