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Kampanya; 23 Aralık tar�h�nde başlayacak olup, b�t�ş tar�h� stoklarla sınırlıdır.

Kampanya kapsamında Forum Mers�n �çer�s�nde bulunan mağazalardan alışver�ş yapan z�yaretç�ler 
aşağıda bel�rt�len tüm koşulları sağladığı takd�rde kampanyaya katılmaya hak kazanacaktır.

W�n by Forum Mers�n kampanyasına nasıl katılab�l�r�m?
• Kampanyaya katılmak �ç�n Forum Mers�n Mob�l uygulamasının �nd�r�lmes� gerekmekted�r. 
• Forum Mers�n Mob�l uygulamasını �nd�ren katılımcılar, üyel�k �şlemler�n� uygulama üzer�nden yapab�l�r
ve alışver�ş fişler�ne a�t b�lg�ler� uygulama üzer�nden g�reb�l�r. F�şler�n mob�l uygulamadak� alana g�r�ş� 
sonrası kazanım sağlanab�lmes� �ç�n muhafaza ed�lmes�
ve danışmaya onaylatılması zorunludur. 

W�n by Forum Mers�n Kampanya kuralları
• Z�yaretç�ler�n kampanya süres� boyunca Forum Mers�n’de yer alan mağazalardan 25 TL ve üzer�
tutarda alışver�ş yapmaları ve fiş b�lg�ler�n� Forum Mers�n Mob�l uygulamaya �brazı gerekmekted�r.
• Forum Mers�n Mob�l uygulamaya yüklenen alışver�ş fişler�n�n net görünür olması öneml�d�r.
• Forum Mers�n �çer�s�nde bulunan bankamat�klerden yapılan �şlemlere a�t makbuzlar, döv�z bürosu 
�şlemler�, TL / dak�ka yüklemeler�, sab�t / mob�l hatlı telefon faturası ödemeler�, ADSL fatura ödemeler�, 
tütün ve tütün mamuller� �le alkollü �çecek ve şans oyunları, yatırım amaçlı alınmış z�ynet eşyaları 
kampanyaya dah�l değ�ld�r.
• Katılımcı, kampanya süres� boyunca yapmış olduğu alışver�şlere �l�şk�n fişler� �le kampanyaya katılab�l�r.
• Kampanya b�reyseld�r. Katılımcı sadece kend� adına şahsen başvuru �le kayıt oluşturab�l�r. Tüzel k�ş�ler 
kampanyaya katılamaz.
• K�ş�; başka b�r k�ş� �sm� ve/veya TC k�ml�k numarası ve/veya cep telefonu �le kayıt yaptırdığının tesp�t 
ed�lmes� durumunda ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra kural dışı kayıt yaptırdığının tesp�t� 
hal�nde de herhang� b�r hak �dd�asında bulunamaz.
• K�ş�, �braz ett�ğ� fişler�n kend�s�ne a�t olmadığının tesp�t ed�lmes� durumunda ödül kazanamaz. 
Kazandığı açıklandıktan sonra fişler�n kend�s�ne a�t olmadığının tesp�t� hal�nde de herhang� b�r hak
�dd�asında bulunamaz.
• Kayıt ett�r�lmek üzere �braz ed�len faturaların tümü, faturayı �braz eden şahıs adına düzenlenm�ş 
olmalıdır. Herhang� b�r kurum/kuruluş adına kes�len faturalar geçerl� sayılmaz. Fatura üzer�nde bel�rt�len 
şahıs b�lg�ler� kampanyaya katılım sırasında ver�len şahıs b�lg�ler� �le aynı olmalıdır. B�lg�ler uyuşmadığı 
takd�rde k�ş�, kampanyaya katılamaz. Katılım gerçekleşt�rmes� durumunda �se ödül kazanamaz, kazanmış 
olsa dah� herhang� b�r hak �dd�asında bulunamaz.
• Kampanyaya dah�l olmak �steyen müşter�ler�n, alışver�ş fişler�n� Forum Mers�n Danışma Bankolarında 
bulunan personele �braz etmeler� ve ver� paylaşım �zn�n� vermeler� gerekmekted�r.
• E-fatura �le kampanyadan yararlanmak �steyen müşter�ler�n �lg�l� e-faturanın basılı b�r nüshasını 
kampanya noktasında �braz etmeler� gerekmekted�r.
• Forum Mers�n çalışanları, Forum Mers�n �ç�nde yer alan tüm mağaza sah�pler� ve mağaza çalışanları
�le 18 yaşından küçük olanlar, kampanyaya katılamaz; kazanmış olsalar da bu �kram�yeler� alamaz.
• Forum Mers�n Mob�l kampanyası stoklarla sınırlıdır. Forum Mers�n stoklar b�tt�ğ�nde kampanyayı 
sonlandırma hakkını saklı tutar.
• Kampanyaya katılıma BİNGO TOBACCO mağazasına a�t fişler dah�l değ�ld�r. 

W�n by Forum Mers�n kampanyasından nasıl puan kazanab�l�r�m?
• Forum Mers�n mob�l uygulamayı �nd�r�p, üye olan z�yaretç�ler 100 puan kazanır.
• Forum Mers�n mob�l uygulama üzer�nden yapılan ankete katılan z�yaretç�ler 100 puan kazanır.
• Alışver�ş tutarı ne olursa olsun b�r fişten en fazla kazanılacak puan 500’dür. 15 Şubat 2021 �t�bar� �le
b�r fişten en fazla kazanılacak puan 1000'e yükselt�lm�şt�r.
• Aynı mağazadan aynı gün �çer�s�nde max. 2 fiş kayıt altına alınab�l�r.
• Aynı gün �çer�s�nde 3 farklı mağazadan �braz ed�len fiş +100 puan kazandırır.
• Aynı gün �çer�s�nde 6 farklı mağazadan �braz ed�len fiş +200 puan kazandırır.
• Kampanya süres� boyunca perşembe günler� yapılan alışver�şler 2 kat fazla puan kazandırır. 18 Ocak 
�t�bar� �le Pazartes� günler� yapılan alışver�şler de 2 kat fazla puan kazandırır. 

• Forum Mers�n restoranları paket serv�s fişler� 2 kat fazla puan kazandırır.

W�n by Forum Mers�n kampanyası kapsamındak� ödüller� nasıl kazanab�l�r�m?
• 25TL ve üzer� fişler�n� mob�l uygulamaya kaydett�ren z�yaretç�ler alışver�ş tutarları karşılığında puan 
kazanmaya hak kazanacaklardır. Kullanıcılar, alab�leceğ�m hed�yeler sayfasından puanları karşılığında 
hak kazanacakları hed�yeler�n� rezerve edeb�lecekt�r. Katılımcı rezervasyonu yaptırdıktan sonra 24 saat 
�çer�s�nde danışma noktasına g�derek puanı karşılığındak� hed�yes�n� almalıdır. Aks� takd�rde rezervasyon 
�ptal olacaktır.

• 15 Şubat - 25 Şubat tar�hler� arasında 13.00 - 17.00 saatler� arasında yapılan alışver�şler 2 kat 
puan kazandırır.
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