
Soutěž Vyhraj s Marimex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Představení Marimex 
 

Česká společnost 

Marimex je ryze česká společnost s pětadvacetiletou tradicí. Patří mezi největší dodavatele zboží a služeb v oblasti bazénové a 

relaxační techniky. Prostřednictvím zkušených zaměstnanců poskytuje prodej kvalitních výrobků, prvotřídní poradenství a služby. 

Mezi základní sortiment společnosti patří bazény a bazénové příslušenství, infrasauny a trampolíny. Dále nabízí i vířivky, dětské 

hrací sestavy na zahradu a nafukovací nábytek. 

 

Prvenství Marimex  

• Položil základní kámen bazénového trhu v tuzemsku. 

• Je tvůrcem solárního programu pro nadzemní bazény. 

• Jako jeden z prvních představil dnes již velmi populární infrasauny.  

• Zásadně ovlivnil výši bezpečnosti a kvality trampolínového segmentu.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyhraj s Marimex 
 

Soutěž u příležitosti 25. narozenin společnosti Marimex 

Společnost Marimex slaví 25. let své existence, ale dárky dostanou zákazníci. Všichni, kteří v letní sezóně zakoupí produkt 

Marimex, se můžou zapojit do soutěže o ceny v hodnotě 2 500 000 korun. Ve hře budou mimo jiné zahraniční zájezdy, automobil či 

produkty Marimex. 

 

Pořadatel soutěže 

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Marimex s.r.o. se sídlem Libušská 221/264, Praha 4, 142 00, IČ 

64942422. Zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42387. Číslo registrace na UOOU: 00034593.  

 

Termín soutěže 

Soutěž se bude konat v termínu od 15. 5. 2018 do 30. 6. 2018. 

 

Princip soutěže 

Pro zařazení do soutěže stačí zakoupit v období konání soutěže produkt Marimex, a to prostřednictvím široké partnerské sítě 

Marimex, v prodejně Marimex, anebo na e-shopu www.marimex.cz, a uschovat doklad o jeho zaplacení. Následně je třeba vyplnit 

registrační formulář umístěný na stránkách soutěže www.25letmarimex.cz. Každý soutěžící se může na své jméno do soutěže 

registrovat s libovolným počtem unikátních účtenek.  

 

http://www.marimex.cz/
http://www.25letmarimex.cz/


 

 

Kdo se může zúčastnit 

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, pokud v termínu konání 

soutěže splní podmínky soutěže. Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v soutěži vyloučeni. 

 

Výhry 

Více než 2 500 cen v hodnotě 2 500 000 Kč.  

• 1x osobní automobil Kia cee‘d SW 

• 3x zájezd do Evropy od Blue Style  

• 100x vstupenka na Prima Fest 

• 250x bazén Marimex 

• 50x trampolína Marimex 

• 5x infrasauna Marimex 

• 100x celodenní rodinná vstupenka do Aquapalace 

• 5x dětská hrací sestava Marimex Play 

• 250x nafukovací nábytek Marimex 

• 200x roční předplatné periodika Blesk 

• 150x dárkový voucher od Blue Style 

• 1500x doprava zdarma  

 



 

 

Losování výherců 

Celkem proběhne 6 losovacích kol. Přičemž prvních pět losovacích kol je základních a v posledním 6. finálním kole se hraje o 

hlavní výhry. 

1. kolo se losuje dne 28. 5. 2018 a soutěžící mohou získat tyto výhry: 1x infrasauna Marimex, 10x trampolína Marimex, 1x 

dětská hrací sestava Marimex, 50x bazén Marimex, 50x nafukovací nábytek Marimex, 20x celodenní rodinná vstupenka do 

Aquapalace, 40x roční předplatné periodika Blesk, 30x dárkový voucher, 20x vstupenka na Prima Fest, 300x doprava 

zdarma.  

2. kolo se losuje dne 4. 6. 2018 a soutěžící mohou získat tyto výhry: 1x infrasauna Marimex, 10x trampolína Marimex, 1x 

dětská hrací sestava Marimex, 50x bazén Marimex, 50x nafukovací nábytek Marimex, 20x celodenní rodinná vstupenka do 

Aquapalace, 40x roční předplatné periodika Blesk, 30x dárkový voucher, 20x vstupenka na Prima Fest, 300x doprava 

zdarma. 

3. kolo se losuje dne 11. 6. 2018 a soutěžící mohou získat tyto výhry: 1x infrasauna Marimex, 10x trampolína Marimex, 1x 

dětská hrací sestava Marimex, 50x bazén Marimex, 50x nafukovací nábytek Marimex, 20x celodenní rodinná vstupenka do 

Aquapalace, 40x roční předplatné periodika Blesk, 30x dárkový voucher, 20x vstupenka na Prima Fest, 300x doprava 

zdarma. 

4. kolo se losuje dne 18. 6. 2018 a soutěžící mohou získat tyto výhry: 1x infrasauna Marimex, 10x trampolína Marimex, 1x 

dětská hrací sestava Marimex, 50x bazén Marimex, 50x nafukovací nábytek Marimex, 20x celodenní rodinná vstupenka do 

Aquapalace, 40x roční předplatné periodika Blesk, 30x dárkový voucher, 20x vstupenka na Prima Fest, 300x doprava 

zdarma. 

5. kolo se losuje dne 25. 6. 2018 a soutěžící mohou získat tyto výhry: 1x infrasauna Marimex, 10x trampolína Marimex, 1x 

dětská hrací sestava Marimex, 50x bazén Marimex, 50x nafukovací nábytek Marimex, 20x celodenní rodinná vstupenka do 

Aquapalace, 40x roční předplatné periodika Blesk, 30x dárkový voucher, 20x vstupenka na Prima Fest, 300x doprava 

zdarma. 

6. finální kolo se losuje dne 2. 7. 2018 a soutěžící mohou získat tyto výhry: 3x zájezd do Evropy od Blue Style, 1x osobní 

automobil Kia cee’d SW. 

 

 



 

 

Zveřejnění výherců 

Zveřejnění výherců proběhne v 16:00 v den následující po dni slosování. Výherci budou uvedeni na www.25letmarimex.cz. 

 

Předání cen 

Na základě registrací jsou výherci základních losovacích kol prostřednictvím e-mailu kontaktováni a vyzváni k předložení účtenek 

prokazujících nákup produktů Marimex uskutečněný v období konání soutěže a k odeslání jejich fotografií/scanů na e-mail 

info@25letmarimex.cz. Výhra je výhercům do 30 dnů od slosování odeslána.  

Výherci finálního losovacího kola jsou taktéž kontaktováni prostřednictvím emailu a vyzváni k předložení účtenek prokazujících 

nákup produktů Marimex uskutečněný v období konání soutěže a k odeslání jejich fotografií/scanů na e-mail info@25letmarimex.cz. 

Hlavní ceny se předají na festivalu Prima Fest, na který obdrží výherci finálových kol losování pozvánky a vstupenky.   

 

Prima Fest 

Rodinný festival pořádaný hlavními partnery soutěže Vyhraj s Marimex TV Prima ve spolupráci s Blue Style. Koná se 13. – 14. 7. 

2018 v zábavním areálu Šikland na Vysočině. Na festivalu Prima Fest budou vyhlášeni výherci hlavních cen v podobě osobního 

automobilu Kia cee’d SW a tří zájezdů do Evropy od Blue Style. Výherci hlavních cen budou kontaktováni nejpozději deset dní před 

začátkem festivalu s tím, že byli vylosováni v hlavním kole. Samotné hlavní výhry se však vyhlásí až na festivalu Prima Fest. 

Zároveň každý z výherců získá dvě vstupenky na festival Prima Fest zdarma. Více informaci o festivalu na www.festival-sikland.cz.  

 

 

 

 

http://www.festival-sikland.cz/


 

 

Internetové stránky soutěže 

Veškeré informace o soutěži, pravidla, ceny, výherci a iniciály organizátora, jsou průběžně uveřejňovány na www.25letmarimex.cz.  

 

 

 

http://www.25letmarimex.cz/


 

 

Propagace 

Propagace soutěže probíhá prostřednictvím několika kanálů: 

 Propagace domény www.25letmarimex.cz 

 Symbolický piktogram - upoutávka na probíhající soutěž 

 Reklama v tištěných médiích – tiskoviny vydavatelství CNC, Borgis, Empresa 

 Reklama v online prostředí – brandové PPC inzeráty, Heureka.cz (feedy, exkluzivita v kategoriích), remarketing 

 Propagace na sociálních sítích – Facebook, Instagram, YouTube 

 Showroom Marimex Libuš – komunikace soutěže, vystavení hlavní výhry  

 

 

 



 

 

Hlavní partneři  

Hlavními partnery soutěže jsou Kia, Blue Style, Prima TV, CNC, Aquapalace Praha, Global Logistic. 

 

Partneři 

Partnerem soutěže může být jmenován obchodní partner společnosti Marimex. Potenciální partner je spolehlivý, ochotný, dokáže 

reflektovat i podporovat vize soutěže. Bude usilováno o maximální počet 10 partnerů. Vše bude upřesněno v rámci jednání 

s významnými obchodními partnery společnosti Marimex. 

 

Prezentace hlavních partnerů a partnerů  

Hlavní partneři a partneři soutěže budou prezentováni na portálu www.25letmarimex.cz. Prostor pro komunikaci hlavních partnerů 

soutěže bude na bannerech, které budou prostřednictvím odkazů směřovat na předem určené webové stránky patřící hlavním 

partnerům. Partneři soutěže budou představeni logy, která budou prostřednictvím odkazů směřovat na předem určené webové 

stránky patřící partnerům. Zároveň budou partneři komunikování v rámci komunikačních kanálů Marimex, například Facebook, 

mailing apod. 

 

Důležité otázky 

??? 

http://www.25letmarimex.cz/

