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touchpoint
κουπόνια προσφορές συνταγές ...και άλλα

Επισκεφθείτε το www.ab.gr για να ενημερωθείτε για όλα τα καταστήματα ΑΒ
που διαθέτουν AB touch point

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΒ TOUCH POINT:

1. Στο πλαίσιο παροχής προηγμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας

δημιουργήσαμε το «AB touch point», μέσω του οποίου οι πελάτες μας μπορούν να

έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και προσφορές.

Στο «AB touch point» έχουν πρόσβαση όλοι οι πελάτες, η χρήση όμως κάποιων

υπηρεσιών απαιτεί να είστε κάτοχος κάρτας ΑΒ Plus και να έχετε δηλώσει το κινητό

σας τηλέφωνο ή το e-mail σας.

2. Δήλωση του κινητού σας τηλεφώνου ή και του e-mail σας μπορείτε να κάνετε και

στο «AB touch point». Με τη δήλωσή σας αυτή δίνετε τη συναίνεσή σας για τη λήψη

κουπονιών με προσφορές ή λοιπών ενημερώσεων της εταιρείας μας.

3. Τα στοιχεία που δηλώνονται μέσω του «AB touch point» φυλάσσονται και

επεξεργάζονται από την ΑΒ σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2472

και Ν. 3476, όπως ισχύουν). Σε κάθε περίπτωση έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης,

διόρθωσης & αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472, υποβάλλοντας σχετικό

αίτημα προς την εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. Σπάτων αρ. 81, προς Δ/νση

Marketing. Αποδέκτες των στοιχείων σας μπορεί να είναι και τρίτες συνεργαζόμενες

της ΑΒ εταιρείες υπεύθυνες για την προώθηση μηνυμάτων ή λήψη και επεξεργασία

στοιχείων και αναφορών.



Δείτε πως τα αποκτάτε εύκολα και γρήγορα!
Συμμετοχή
Για να συμμετέχετε και να λαμβάνετε τις προσφορές θα πρέπει: Κατά την 
αίτηση σας για την κάρτα ΑΒ Plus να έχετε δηλώσει και το κινητό σας.

Εναλλακτικά: Να δηλώσετε συμμετοχή στο κιόσκι στην αντίστοιχη 
ενότητα. Πως?
• Σκανάρετε την κάρτα σας ΑΒ Plus
• Πληκτρολογείτε το κινητό σας (ή και το email σας)
Και σύντομα θα λάβετε επικοινωνία για τις προσφορές με κουπόνια 
και τον προσωπικό σας κωδικό. 

Εκτύπωση
Πληκτρολογείτε τον προσωπικό κωδικό που σας στείλαμε ή 
εναλλακτικά σκανάρετε  το 2D barcode.* Επιλέγετε και εκτυπώνετε τα 
κουπόνια που σας ενδιαφέρουν.

Εξαργύρωση
Αγοράζοντας το προϊόν σε προσφορά και δίνοντας τα κουπόνια στο 
ταμείο οποιουδήποτε καταστήματος ΑΒ, κερδίζετε πόντους ΑΒ Plus.

κουπόνια 

*Το 2D barcode μπορείτε να το βρείτε και ακολουθώντας το link του SMS από το κινητό σας.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί σύνδεση στο internet (χρέωση πλοήγησης στο internet βάσει 

εκάστου παρόχου). Για τη χρήση 2D barcode δεν υπάρχει χρέωση. 

Τι θα μαγειρέψετε αυτή την εβδομάδα;
Βρείτε ιδέες, εκτυπώστε τα υλικά που θα χρειαστείτε
να ψωνίσετε & στείλτε τη συνταγή στο e-mail σας.

συνταγές 

Υπάρχουν πολλοί ακόμα λόγοι για να περιηγηθείτε
στο ΑΒ touch point!!
Ανακαλύψτε δράσεις, ευκαιρίες, εκδηλώσεις και εκπλήξεις που 
ετοιμάζουμε για εσάς! Βρείτε πληροφορίες για το κατάστημα, τη 
γειτονιά του και τη παρουσία της ΑΒ στον ψηφιακό κόσμο. Πείτε μας 
την άποψή σας για εμάς και βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι.

και πολλά άλλα

Βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις προσφορές μας!
15νθήμερο έντυπο, εβδομαδιαίες προσφορές, προγράμματα 
ανταμοιβής αλλά και συνεργασίες με εταιρείες για να 
κερδίζετε περισσότερα.

προσφορές
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