
Program dla sklepów 
detalicznych 

TOP PARTNER 
GRANNA



Korzyści płynące z 
uczestnictwa w 

programie TOP PARTNER
GRANNA

1. Co miesiąc oferta specjalna.
2 .  Ekstra promocje tylko dla sklepów uczestniczących w programie.
3. Produkty na wyłączność.
4. Czasowa wyłączność na premiery nowości.
5. Pakiet materiałów promocyjnych: torby reklamowe, katalogi, gadżety reklamowe, 

plakaty, wobblery. Nowy kompaktowy display (wizualizacja na ostatnim slajdzie).
6. Promocja sklepów TOP PARTNER GRANNA na www.granna.pl oraz w innych 

kanałach dystrybucji. 
7. Display gratis do pierwszego zamówienia.
8. Za aktywną sprzedaż TOP PARTNER GRANNA otrzymuje*:
• 3% od obrotu kwartalnego poniżej 5 000 zł NETTO 
• 5 % od obrotu kwartalnego powyżej 5 000 zł NETTO 

• Warunkiem skorzystania z powyższych bonusów jest utrzymanie minimum 60 % 
asortymentu Granny oraz odpowiednia ekspozycja.

*Rozliczenie będzie odbywało się po zakończeniu danego kwartału. Gratisy będą 
fakturowane po 1 gr. przez wybraną hurtownię. Sklep będzie mógł wybrać gratisy 
z dostępnego asortymentu Granny.

Przy pierwszym zatowarowaniu sklep otrzymuje 
dodatkowo 5 % w gratisach!

http://www.granna.pl/


Warunki uczestnictwa 
w programie 

TOP PARTNER
GRANNA

• Posiadanie w stałej sprzedaży  minimum  60%  asortymentu Granny. 

• Regularne zamówienia, raz w miesiącu, uzupełniające asortyment. 

• Wprowadzanie do oferty wszystkich nowości z oferty Granna.

• Zapewnienie widocznej ekspozycji gier Granny na displayu, regałach lub półkach.

• Pierwsze zamówienie na min. 1 800 zł w cenach hurtowych 100%



Korzyści płynące 
z uczestnictwa 
w programie
TOP PARTNER

GRANNA

UWAGA!  KONKURS DLA SKLEPÓW PARTNERSKICH!

• Konkurs dla sklepów partnerskich na najładniejszą i wyjątkową ekspozycję/wystawę 
gier Granny. 
• Zaprezentuj gry Granny w swoim sklepie.
• Zbuduj ekspozycję w regale, witrynie lub na wyspie.  Możesz wykorzystać displaye, 

ekspozytory i materiały POS.
• Zrób zatowarowanie na min 5 000 zł
• Zrób zdjęcia i wyślij do nas na adres konkurs@granna.pl w terminie od  01.05.2021 

do 30.06.2021
• Wygraj atrakcyjne nagrody!
1. Nagroda  - rower za min. 1500 zł
2. Nagroda  - kamera gopro za min.1000 zł
3. Nagroda  - głośniki bezprzewodowe jbl za min. 500 zł 
Regulamin konkursu na www.granna.pl

Zapraszamy do współpracy!

mailto:konkurs@granna.pl
http://www.granna.pl/


Nowy 
kompaktowy 
display!!!


