
 

НАКАЗ № 01-06/20 
 

м. Київ         0200                01.06.2020 р. 
 

«Про проведення ТОВ «Ів Роше Україна» промо-кампанії  
продажів в магазинах роздрібної торгівлі»    

 

З метою збільшення обсягів продажу парфумерно-косметичних товарів торгової марки «Yves 
Rocher» (надалі – «Продукція»),  
 

 НАКАЗУЮ: 

1. Провести промо-кампанію «Червень 2020» для усіх клієнтів каналу продажу роздрібної 
торгівлі в магазинах, місце проведення – територія України, крім тимчасово окупованої 
території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, 
період проведення: з «03» червня 2020 р. по «30» червня 2020 р. (далі – Промо-кампанія). 

2. Для проведення Промо-кампанії виділити товари, перелік яких міститься у Додатку №1 
(Додаток №1 додається). 

3. Надати клієнту протягом періоду проведення Промо-кампанії можливість отримати знижку 
від 9,64% до 57,61% на товари з пропозиції «Червень 2020» (Додаток №2 додається). 

4. Надати клієнту можливість протягом періоду проведення Промо-кампанії при купівлі будь-
яких товарів, представлених у магазинах на суму від 200 грн., отримати подарунок на вибір, 
під яким розуміється знижка у розмірі вартості зазначеного товару в Додатку №3 (Додаток 
№3 додається). 

5. Надати клієнту можливість протягом періоду проведення Промо-кампанії при купівлі будь-
яких трьох товарів з переліку, зазначеного в Додатку №4, отримати в подарунок третій товар 
найменший за вартістю. Під подарунком розуміється знижка у розмірі вартості зазначеного 
товару в Додатку №5 (Додаток 4, Додаток 5  додаються). 

6. Надати клієнту можливість протягом періоду проведення Промо-кампанії при купівлі будь-
яких товарів, представлених в магазині, отримати подарунок, під яким розуміється знижка у 
розмірі вартості зазначеного товару в Додатку №6 (Додаток №6 додається). 

7. Пропозиції діють за наявності подарунків у магазинах.  
8. Компанія залишає за собою право на заміну подарунків. 
9. Відповідальність та контроль за виконанням наказу покласти на менеджера (управителя) в 

роздрібній торгівлі Сергієнко Л.В.  Зобов’язати відповідальну особу надати звіт про 
результати проведення заходу в строк до «10» липня 2020 р.  

10. Контроль за оформленням даного наказу покласти на головного бухгалтера Вікторову О.М. 
 

Директор ТОВ «Ів Роше Україна» 

Запталова А.В.  _____________ 

 

З наказом ознайомлені:                                                  
Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі              ____________                    Сергієнко Л.В.         



Головний бухгалтер                                                         ____________                    Вікторова О.M 


