Rabaty

Rabaty

wskakują
same!

wskakują
same!

Kupuj w tym sklepie i odbieraj nagrody za zakupy.

Jak to działa?
1.

Pobierz aplikację

2.
3.
4.
5.

Rób zakupy
Skanuj kartę
Zbieraj punkty za zakupy
Wymieniaj punkty
na nagrody

hop&shop to więcej
niż program lojalnościowy
Dowiesz się o aktualnych promocjach
Informacje o nich znajdziesz w naszej aplikacji
Przygotujesz listę zakupów
I kupisz dokładnie to, czego potrzebujesz
Znajdziesz nasz sklep i informacje o nim
Dzięki mapie i wizytówce będziesz wiedział,
kiedy możesz zrobić zakupy
Będziesz mieć dostęp do historii zakupów
Szybciej skontrolujesz budżet i zaplanujesz
wydatki
Odbierzesz zakupy w sklepie lub w domu
Usługa ta dostępna w wybranych sklepach,
zapytaj o nią swojego sprzedawcę
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Zdecydowany?
No to hop
po aplikację!

Więcej na www.hopshop.pl
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