Váltsd fizetősre az ingyenes O365 szolgáltatásokat vagy indíts új O365/M365
előfizetéseket és nyerj!

Jelen nyereményjáték-szabályzat a Kvazar.cloud Kft. által a kvazar.cloud oldalon meghirdetett „Váltsd
fizetősre az ingyenes O365 szolgáltatásokat vagy indíts új M365 előfizetéseket és nyerj!” akció
feltételeit tartalmazza.
1. Az akció szervezője és az adatkezelő
Az akció szervezője a Kvazar.cloud Kft. (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 48.; cégjegyzékszám: 01-09917341; adószám: 14734632-2-42), továbbiakban Szervező, Adatkezelő. Adatkezelési tájékoztatónk
elérhetősége: https://kvazar.cloud/adatkezelesi-szabalyzat/.
2. Az akció időtartama
Az akció 2020. június 8-től 2020. július 31-ig tart.
3. Az akció részvételi feltételei
Az akcióban részt vehet minden olyan viszonteladó partnerünk, aki 2020. június 8. és július 31.
között:
-

a május 4-e előtt indított Office 365 E1 vagy Teams trial verziót fizetős üzleti O365/M365
szolgáltatásra módosítja a Kvazaron keresztül (minimum 50 seat), vagy
új, fizetős üzleti Office 365 vagy Microsoft 365 konstrukciót* indít üzleti ügyfeleinek a
Kvazaron keresztül (minimum 50 seat),
és elfogadja az akció feltételeit.

Az indított szolgáltatásoknak legalább 30 napig érvényben kell lenniük!
A nyeremények odaítélése nem sorsolás útján történik, hanem a megadott időszakban elindított
fizetős szolgáltatásokat vesszük figyelembe.
4. Nyeremények, értesítés
I. díj (Fődíj): Marketing kampány 500 000 Ft értékben!
Ki nyeri meg? Az a viszonteladó partnerünk, aki 2020. június 8. és július 31. között a legtöbb új,
fizetős üzleti O365/M365 szolgáltatást indítja (beleértve a trial verziók fizetősre váltását is) a
Kvazaron keresztül (minimum 50 seat).
Mi a nyeremény? 500 000 Ft értékű új ügyfél-szerző marketing kampány, amelynek tartalma:
-

1 db kampányoldal (landing oldal)

-

3 db kampány e-mail

-

2 db blogcikk

-

Facebook és Google Ads hirdetési csomag 300 000 Ft értékben

Bónusz ajándék az első helyezett partnerünknek!
Microsoft 365 végfelhasználói oktatás 250 000 Ft értékben, amit a nyertes partnerünk által
kiválasztott végfelhasználó ügyfél kap ajándékba. Az oktatás költségét a Kvazar.cloud vállalja, de a

nyertes partner adja ajándékba ügyfelének az eredményes használat és a hosszú távú ügyfélkapcsolat érdekében.

II. díj: Microsoft tanfolyam!
Ki nyeri meg? Az a viszonteladó partnerünk, aki 2020. június 8. és július 31. között a második legtöbb
új, fizetős üzleti O365/M365 szolgáltatást indítja (beleértve a trial verziók fizetősre váltását is) a
Kvazaron keresztül (minimum 50 seat).
Mi a nyeremény? Microsoft kurzus 250 000 Ft értékben!
A nyertes által választott, Kvazarral egyeztetett tanfolyamra a fenti értékhatárig támogatást adunk,
sikeres vizsga esetén.

III. díj: Ügyfél-rendezvény szervezése!
Ki nyeri meg? Az a viszonteladó partnerünk, aki 2020. június 8. és július 31. között a harmadik legtöbb
új, fizetős üzleti O365/M365 szolgáltatást indítja (beleértve a trial verziók fizetősre váltását is) a
Kvazaron keresztül (minimum 50 seat).
Mi a nyeremény? Szakmai rendezvény szervezése ügyfeleidnek a Kvazar teljes körű támogatásával,
amelynek tartalma
-

Teams Live Event platform biztosítása, menedzselése

-

előadók biztosítása

-

eseményoldal fejlesztése, meghívó/emlékeztető/utánkövető e-mailek megírása

-

rendezvénnyel kapcsolatos online marketing tevékenység (hirdetések, tartalmak)

-

koncepció a résztvevők/leadek üzleti konvertálására

A nyertes viszonteladó partnereket a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címen/telefonszámon
értesítjük, legkésőbb 2020. augusztus 28-ig.

Kvazar.cloud Kft.
Budapest, 2020. június 5.
*Az alábbi licencekre érvényes az akció.
•
•
•
•
•
•
•
•

Office 365 E1
Office 365 E3
Office 365 E5
Office 365 E5 without Audio
Conferencing
Office 365 F3
Microsoft 365 E5
Microsoft 365 Apps for business
Microsoft 365 Apps for enterprise

•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 E3
Microsoft 365 E3 - Unattended License
Microsoft 365 E5 without Audio
Conferencing
Microsoft 365 F1
Microsoft 365 F3

