VĚRNOSTNÍ

PROGRAM

Vážení hosté Kavárny LANNA,
Váš zájem o věrnostní program Kavárny LANNA nás velmi těší.
Chceme být s Vámi, našimi stálými hosty v kontaktu, věnovat se Vašim přáním a připomínkám,
informovat Vás o akcích, které pořádáme a samozřejmě se Vám za Vaši věrnost odměnit!
Věrnostní program Kavárny LANNA funguje na bázi sbírání bodů za každý Váš uhrazený účet v naší
kavárně. Za každých uhrazených 10 Kč získáte na Vaší věrnostní kartě 1 bod.
Po předložení karty před uzavřením účtu Vám budou na Vaše konto načteny body. Na každé účtence
se Vám vždy zobrazí, kolik bodů jste právě obdrželi společně s celkovým stavem Vašeho věrnostního
konta.
Je jen na Vás jaké výhody budete za nasbírané body čerpat...
Naše aktuální nabídka věrnostního programu:
1. dárkový poukaz:
počet bodů
200
400
600
1000

v hodnotě
100 Kč
200 Kč
300 Kč
500 Kč

2. dárky:
počet bodů
100
200
200

dárek
žabky Bosonoha v různých velikostech
plážová taška Plavby Budějovice
dvouhlavé hrací karty s logem

Pokračování
na další straně...
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3. služby

ATELIÉR Lanna
Noc v luxusním ateliéru pro dva.
• dvoulůžkový atelier v centru města s jedinečným výhledem na řeku Vltavu a prostornou terasou se
stylovým venkovním posezením
• TV, minibar, Wi-fi a luxusní koupelna s vanou
• parkování
• snídaně v hodnotě 150 Kč na osobu v ceně ubytování!
počet bodů
3 000

Pokračování
na další straně...
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3. služby

PIKNIK LANNA
Piknikový koš pro 2 osoby včetně zapůjčení piknikové deky. Koš naplníme sortimentem z naší nabídky
dle Vašeho přání v níže uvedené hodnotě. Je jen na Vás, co si objednáte.
počet bodů
800

v hodnotě
400 Kč

PŮJČOVNA
počet bodů
600
500
400

Půjčení kola na jeden den
Půjčení bruslí na jeden den
Půjčení šlapadla/veslice

600

Plavba lodí na Hlubokou a zpět – nutná
předchozí rezervace

400

Plavba lodí historickým centrem ČB

Kavárna LANNA

Jiráskovo nábřeží 45e | 370 04 České Budějovice
www.facebook.com/kavarnalanna | info@kavarna-lanna.cz
www.koncept-lanna.cz

