
Po prostu losuj i zwiększaj sprzedaż
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4.000.000 gier w loterii

W Polsce organizuje się 4 500 losowań 
rocznie.

Nagradzanie? To takie proste!  Kupuję i losuję. 
Szansa na nagrody angażuje klientów. Odkryj 
jak zdobyć nawet miliony leadów.

Dzięki zastosowaniu:

25.000 zł na nagrody
Moduł Instant Win
Mechanizmu Freemium
Kampani w SM

Czy wiesz, że:
Losowania są 8 RAZY bardziej 
skuteczne od konkursów? W loteriach 
ponad 50% wizytatorów strony 
internetowej staje się graczami, w 
konkursach tylko 6%

https://www.nofsza.pl/premiera
https://www.nofsza.pl/premiera


LosoFUN  - tak to działa  



LosoFUN - przykładowe zastosowania

LosoFUN to proste i legalne losowania dla Twojej marki. Nie musisz 
organizować całej loterii jeżeli możesz wynająć jej kawałek. Na chwilę, na kilka 
nagród, natychmiast.  

Weź udział w losowaniu za:
● za aktywność na fanpage marki
● za zakup produktu w e-commerce
● za zapisanie się do newslettera
● za głosowanie
● za udzielenie opinii
● itd.



LosoFUN plany cenowe

LosoFun Lite 
● 590 pln
● 1 losowanie
● 1 nagroda (do 1000 pln)
● czas 7 dni
● legale*

+21% puli nagród podatki i opłaty

LosoFun 
● 2590 pln
● maks 2 losowania
● pula nagród do 5.000 pln (maks 5 nagród)
● czas do 14 dni
● legale*

+21% puli nagród podatki i opłaty

* Każdy plan zawiera pełne zabezpieczenie prawne: wzorcowy regulamin, opłaty, gwarancje bankowe, 
legalne losowanie za pomocą certyfikowanego urządzenia losującego. Czas rozpoczęcia usługi 48 godzin.



LosoFUN plany cenowe - c.d.

*Każdy plan zawiera pełne zabezpiecznie prawne: wzorcowy regulamin, opłaty, gwarancje bankowe, legalne 
losowanie za pomocą certyfikowanego urządzenia losującego. Czas rozpoczęcia usługi 48 godzin.

LosoFun Pro 
● 4900
● maks  5 losowań
● pula nagród do 10.000 pln 

(maks 10 nagród)
● czas do 28 dni
● legale*

+21% puli nagród podatki i opłaty

LosoFun VIP 
● LosoFun Vip - rozwiązanie 

dedykowane
● legale*

+21% puli nagród podatki i opłaty



Masz wątpliwości? 

Odbierz swój prezent: 
Orzeczenia o rozdaniach i karach, zapraszamy do lektury 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2CFCD0DEF0 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F4369BB5DF
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6642AE5EA4

Nadal masz wątpliwości? 

Odbierz drugi prezent: 
link do webinaru loteria czy rozdanie! Poszerz swoją wiedzę,zapraszamy na 40 minutowy film
https://youtu.be/L1FIU8eRneg

Dodatki do oferty Losofun  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2CFCD0DEF0
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F4369BB5DF
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6642AE5EA4
https://youtu.be/L1FIU8eRneg
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Nad przygotowaniem tej prezentacji, zawartych w niej koncepcji, pomysłów, 
mechanizmów i projektów z zapałem pracował zespół Nofsza Sp. z o.o.
Prosimy zatem nie udostępniać tej prezentacji osobom trzecim oraz
zachować ją jako informację poufną naszego przedsiębiorstwa.
 
Wykorzystanie którychkolwiek koncepcji, pomysłów, mechanizmów lub 
projektów zawartych w tej prezentacji, powinno nastąpić tylko na cele 
współpracy z nami.

Użycie ich bez zgody Nofsza na inne cele będzie nie tylko złamaniem 
partnerskich zasad współpracy, ale może też być niezgodne z prawem
i stanowić podstawę do roszczeń odszkodowawczych (art. 11 i 18 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

https://www.linkedin.com/company/nofsza

