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Vážení nájemci,

představujeme vám nový motivační benefitní program, který je určený výhradně pro stálé 

zaměstnance nájemních jednotek Galerie Šantovka a přináší jim spoustu skvělých nabídek z 

nejen ostatních prodejen, ale i od dalších smluvených partnerů mimo naše OC. 

V Galerii Šantovka pracuje až 1500 zaměstnanců, kterým můžete poskytnout exkluzivní 

nabídky a slevy na vaše produkty či služby.

JAK SE ZAPOJIT A JAK BUDE PROGRAM PROPAGOVÁN?

• Přihlášení do programu je velice jednoduché – stačí zaslat email obsahující

informace o poskytované slevě na adresu podstata@gspm.cz.

Příklad: „Do programu Šantovka TEAM poskytujeme slevu 15 % na veškerý sortiment.“

• Na základě tohoto emailu Vás zahrneme do přehledu benefitů umístěném ve speciální 

sekci na našem webu, do které se běžný návštěvník stránek nedostane:

www.galeriesantovka.cz/team

• Nabídka bude platná do doby, než nám zašlete informace o změně.

• Nabídku budeme 2 x ročně rozesílat pomocí newsletteru na emailové adresy zaměstnanců.

JAK SE ZAMĚSTNANCI PŘIHLÁSÍ?

• Vedoucí prodejen obdrží jednoduchou tabulku, kterou vyplní a následně zašlou na

podstata@gspm.cz.

Náhled tabulky pro přihlášení zaměstnanců:

ŠANTOVKA TEAM

Jméno a Příjmení

Název jednotky: A3 sport

E-mail

Souhlas se
zpracováním
osob údajů

Souhlas se
zasíláním
rekl. sdělení Podpis

Jan Novák             jn@a3.cz             Ano/ne                   Ano/ne



JAK SE ZAMĚSTNANCI PŘI NÁKUPU PROKÁŽOU?

• Na základě vyplněné a odeslané tabulky si vedoucí prodejen vyzvednou na správě 

centra HOLOGRAFICKÉ SAMOLEPKY (1 uvedený zaměstnanec = 1 ks samolepky)

• Zaměstnanec pak své členství v programu prokáže při nákupů v zapojených jednot-

kách touto samolepkou nalepenou na zadní straně mobilu (lze nalepit i pod obal 

mobilu) nebo své platební karty (samolepky jsou poměrně malé – mají průměr 3 cm).

• Záměrem je umístění samolepek na velmi osobní a těžko přenosné předměty, tak aby 

nemohlo docházet k půjčování mimo přihlášené zaměstnance.

JAKÁ JE DALŠÍ OCHRANA PROTI ZNEUŽITÍ?

• Do každé jednotky budeme distribuovat jenom tolik hologramových samolepek, kolik 

má stálých zaměstnanců (vždy na základě uvedené tabulky) 

• V případě odchodu zaměstnance z nájemní jednotky, zaměstnanec vrátí samolepku 

svému zaměstnavateli a ten ji pak v případě potřeby může vyměnit na správě centra za 

novou pro nového zaměstnance (kus za kus)

• Každý čtvrt rok vydáme novou edici hologramových samolepek, abychom omezili 

využívání programu zaměstnanci, kteří v OC již nepracují

• Tím pádem každého čtvrt roku budeme rozesílat znovu k vyplnění uvedenou tabulku 

a informace o vzhledu nové edice samolepek.

CO SI OD PROGRAMU SLIBUJEME?

• Mnohem větší motivace zaměstnanců k nákupům přímo v GŠ –> podpora prodeje 

nájemních jednotek

• Budování vnitřní komunity a propojování zaměstnanců mezi sebou

ŠANTOVKA TEAM


