
Po prostu 



● losoFUN to usługa losowania do 
wynajęcia dostępna od ręki. Już nie 
musisz czekać na zezwolenie. 

● losoFUN to loteria trwająca non-stop, 
której kawałek został zarezerwowany 
dla Ciebie

● losoFUN umożliwia wygodne i legalne 
losowanie nagród: zbierz zgłoszenia i 
po prostu losuj kiedy chcesz, ile 
chcesz



Konkurs vs losoFUN

Konkurs? Po co stawać na głowie?
LosoFUN • po prostu losuj!

vs.

● aby rozstrzygnąć konkurs 
niezbędne jest zaangażowania 
uczestnika - bariera wejścia

● przeciętny konkurs to mniej 
zgłoszeń niż zwykłe losowanie - 
rezygnacja z udziału

● uczestnik jest emocjonalnie 
związany ze swoim dziełem - 
decyzje komisji są  uznawane za 
niesprawiedliwe i powodują 
frustrację 

● wymaga kreatywnego zadania, 
regulaminu, pracy komisji oraz 
protokołów 

● niewielkie koszty

● aby rozstrzygnąć losoFUN 
wystarczy zebrać zgłoszenia - 
brak barier wejścia 

● losoFUN to więcej zgłoszeń

● losoFUN jest sprawiedliwym 
(losowym) sposobem 
przyznania nagrody - 
akceptacja i sympatia ze 
strony klientów

● losoFUN posiada gotowy 
regulamin zatwierdzony przez 
IAS, mechanizm losowy, 
nadzór komisji oraz 
własną dokumentację

● od 990 zł 590 zł netto



vs.

Loteria? Po co mieć tyle formalności?
LosoFUN • po prostu losuj!

● losowanie przyciąga klientów

● aby zacząć loterię trzeba 
czekać na zezwolenie 6-8 
tygodni 

● minimalne koszty loterii to 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 
(opłaty, gwarancje, nagrody) - 
minimalna opłata to 2.590 zł  

● wymagana jest dokumentacja 
składająca się 21 rodzajów 
dokumentów (link) 

● obsługa procesu loterii 
zajmuje setki godzin pracy

● losoFUN to losowanie do 
wynajęcia 

● aby zacząć losoFUN wystarczy 
7 dni - podpisz umowę i działaj 
natychmiast

● losoFUN to ekonomiczne 
rozwiązanie - płacisz tylko za 
wykonane losowanie - cena od 
990 zł 590 zł netto

● otrzymujesz kompletny 
zestaw dokumentów i “legali”

● skupiasz się na działaniu, a nie 
na formalnościach

https://loteria.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/RAMOWKA-Loteria_prosta_jak_nigdy-check-lista_organizatora_loterii.pdf


Jak działa losoFUN

zbierz zgłoszenia 
od uczestników

(np. przez formularze, zakup w sklepie, 
urny, lajki, komentarze, itp)

losuj zwycięzców
losoFUNem

(zbiór jest zanonimizowany i losowany za pomocą 
urządzenia losującego)

nagradzaj 
zwycięzców

(wylosowani zwycięzcy otrzymują nagrody)



Instagram

e-commerce

B2B

event

Centrum 
Handlowe

Facebook



Centrum handlowe e-commerce Social Media
● odwiedź CH

● kup za 50 zł

● wrzuć kupon do urny/www

● losuj losoFUNem

● wydaj nagrody, np.
KARTY PODARUNKOWE

● zapisz się do newslettera 

● losuj losoFUNem 

● wydaj nagrody
VOUCHER do e-COM

● skomentuj wpis 

● losuj losoFUNem 

● wydaj nagrody
np. VOUCHER 
ROSSMANNA



B2B Program 
lojalościowy

Kartka = los
● losoFUN dla sprzedawców

● sprzedawaj

● każde 100 pln obrotu to 
jeden los

● losuj losoFUNem

● wydaj nagrody, np.
GOTÓWKĘ

● zamień punkty na losy 

● losuj losoFUNem 

● wydaj nagrody, np. 
elektroniczne BILETY DO 
KINA

● wyślij życzenia 
klientom

● wydrukuj kartki 
świąteczne czyli losy

● losuj losoFUNem 

● wydaj nagrody
np. BARDZO DROGIE 
WINO



czas

cennik

podatki

losowanie

RODO

zezwolenie

gwarancja

7 dni na podpisanie umowy

od 990 zł 590 zł netto

10% opłacone

certyfikowane urządzenie 

anonimizacja

gotowe zezwolenie non stop

11% uzyskana



Plany cenowe losoFUN

● PRO: 
○ łączna pula nagród do 2.000* zł
○ cena za losowanie 990 zł** 590 zł / netto 
○ podatki i opłaty 21% puli nagród
○ rodzaj nagród: przelew, voucher o wartości 

100 zł (lub wielokrotność)

● VIP: 
○ loteria dedykowana • cena do ustalenia • 

skontaktuj się z nami

*) jeżeli interesuje Cię większa pula nagród to pomyśl o loterii 
dedykowanej (VIP)
**) wypróbuj - pierwsze losowanie za 590 zł / netto



Adam Czyż
a.czyz@nofsza.pl
577 148 507
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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

