
Mobilna loteria w Centrum Handlowym







1. Zrób zakupy w Centrum Handlowym.
2. Zagraj na telefonie w e-zdrapkę i podaj dane.
3. Wygrałeś? Odbierz nagrodę u Hostessy.
4. Czekaj na losowanie finałowe! Zachowaj paragon.

 Mechanizm.



HOSTESSA

CO ROBI?

Wydaje nagrody
zapisując raporty

w e-panelu

Reklamuje 
loterię

Rozmawia
z klientami

galerii

Prowadzi 
aktywizacje 

i zabawy

Pomaga przy 
losowaniu 
finałowym



HOSTESSA

CZEGO NIE ROBI?

Nie obsługuje
tłumów uczestników

Nie przetwarza
danych osobowych

w niebezpieczny sposób 
(urna, formularze)

Nie zajmuje się 
sprzętem eventowym 

(na którym najczęściej 
się nie zna

Dzięki temu 
Hostess jest mniej 

(wystarczą dwie 
osoby na stoisku)



PANEL HOSTESS

Innowacyjne usprawnienie pracy dla personelu 
loteryjnego:

- wszystko dzieje się w zabezpieczonej 
bazie eRODO

- lista nagród i laureatów aktualizuje się w 
czasie rzeczywistym

- komplet informacji potrzebnych do 
wydania nagrody

- elektroniczne potwierdzenie odbioru 
(brak papieru)

- sprawny nadzór organizatora loterii



UCZESTNIK

CO ROBI?

Gra, bawi się:
a) na swoim telefonie

b) na tablecie 
hostessy

Odbiera
nagrody

Może odbierać 
bonusy na stronie 

loteryjnej

Może polecać 
grę znajomym
i mieć z tego 

korzyści

Podaje 
minimum 

danych



UCZESTNIK

CZEGO NIE ROBI?

Nie stoi w długiej 
kolejce (czas, higiena)

Nie musi 
wypełniać papieru

Nie dotyka ekranów 
dotykowych urządzeń, 
których nie da się na 

bieżąco dezynfekować

Nie musi grać na miejscu, 
może zagrać z domu…

a wtedy wróci po
nagrodę do galerii!



Wypróbuj Demo
Mobilnej Loterii

ZAGRAJ

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


 Moduły raportujący dla Centrum Handlowego. 



Odkryj więcej loterii w CH



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

