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Wygrywać może każdy 
 

Największą barierą jesteśmy my sami. Tak naprawdę 

w mojej przygodzie z konkursami najtrudniej było 

uwierzyć, że wygrywanie jest tak proste.  

Jestem pewien, że po pewnym czasie każdy znajdzie 

dla siebie niszę: 

 ktoś będzie dobry w pisaniu wierszyków lub 

robieniu zdjęć,  

 ktoś polubi świat SMSów 

 ktoś trzeci zostanie hurtownikiem towarów 

promocyjnych. 

 

Wygrywać może każdy - od biednego studenta 

lub rencisty po znudzonego życiem biznesmena.  

 

Popatrz czasem na listy nagrodzonych… 
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Zawsze ktoś te nagrody wygrywa! 

 

Popatrz też na nazwiska/miejscowości… Nigdy nie 

ma tak, że jedna osoba/miejscowość zgarnia 

wszystko we wszystkich dziedzinach… To jak 

ze zbieraniem grzybów w lesie… Wszystkich nikt nie 

wyzbiera.  

 

Oczywiście życie to nie bajka. Wszędzie, gdzie w grę 

wchodzą pieniądze będzie też omijanie 

regulaminów, dobrego obyczaju, a nawet prawa. 

Mówiąc obrazowo: wędkarz nie traci czasu przy 

jeziorze, w którym ktoś łowi „na dynamit”. Jednym  

z celów niniejszej publikacji jest pomoc 

w wyrobieniu umiejętności szacowaniu swoich szans, 

w konkretnych przypadkach. 

 

Zgodnie ze słynną zasadą Pareto 80% nagród zgarnia 

20% graczy. To prawda. Prawdą jest też, że 80% 

sukcesów odniesiesz biorąc udział we właściwych 
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20% konkursów i loterii. W tym mam nadzieję 

pomoże Ci niniejszy ebook. 

 

Konkursy i loterie są jednym ze skutecznie jszych 

działań marketingowych i nawet w największym 

kryzysie wydatki na marketing nie spadną do zera. 

Innymi słowy… zawsze będzie o co grać. 
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Zawsze czytaj regulamin 
 

W każdej loterii i w każdym konkursie  

z prawdziwego zdarzenia najważniejszym 

dokumentem jest regulamin. Warto sobie zapisywać 

na dysk kopie regulaminów, żeby mieć argument na 

wypadek „cudownego” wprowadzenia zmian na 

naszą niekorzyść. Bywały też przypadki, że na stronie 

konkursu była inna wersja niż ta do wglądu 

np. w sklepie. 

 

W przypadku organizowanych zgodnie  

z obowiązującym prawem loterii regulaminy 

zatwierdza Dyrektor Izby Celnej. Ponieważ każda 

zmiana/aneks wymaga zatwierdzenia, regulaminy 

loterii zwykle są bardziej przemyślane.  

 

Regulamin odpowiada na fundamentalne pytania: 

 Jakie warunki muszę spełnić? 
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 Co zrobić? Co kupić? 

 Jakie są ramy czasowe? 

 Co tak naprawdę jest do wygrania? 

 Czy mogę wygrać wszystkie nagrody, czy 

tylko jedną?  

 Czy wygrane ograniczono do jednej na 

gospodarstwo domowe? 

 Czy przewidziano podatek od nagrody? 

 Czy powiadomią zwycięzców wiadomością  

e-mail, wiadomością SMS, czy ludzkim 

głosem?  

 Jeśli zadzwonią to ile prób połączenia 

zostanie podjętych? 

 W przypadku konkursów i loterii 

konsumenckich: do kiedy trzymać 

paragony/kody? 

Najpierw przeczytaj jakie warunki musisz spełnić. 

To, że nie możesz pracować u Sponsora ani 




