
  
  
 
 
 
 
 

  

  
  
 Pentru că experienţa trăită în cadrul Centrului Cultural Palamari’s să fie unică 
şi cât mai completă, dorim să-i răsplatim pe cei care sunt constant alături de noi, 
introducând noul sistem de fidelizare “Palamari’s îţi mulţumeşte”. 

 Având scopul de a ne mulţumi oaspeţii pentru recunoaşterea meritelor şi 
a calităţii serviciilor oferite de echipa Palamari’s, vom recompensa participanţii 
la activităţile organizate în cadrul centrului în funcţie de rolul fiecăruia în 

acţiunile noastre. Astfel, vom clasifica principalale 3 categorii de oaspeţi după 
cum urmează: 

- ProActive (Organizatori-profesori coordonatori) 

- Active (Părinţi-copii) 
- Standard 

 *Recunoaşterea apartenenţei oaspeţilor Palamari’s la o anumită categorie se 
face pe baza eliberării cardurilor de fidelitate corespondente fiecărei categorii:  
 

 Cardul -dedicat profesioniştilor care au rol de coordonatori 

ai grupurilor organizate.  

 Principalele beneficii ale categoriei ProActive sunt următoarele: 

→ Oportunitatea de a-ţi pune ideile şi proiectele în practică într-un cadru 

non-formal, cu sprijinul echipei Palamari’s. Vino cu ideea iar noi o punem în 

aplicare pt tine (propunere ateliere, tematici, dezbateri, competiţii etc). 
 Pentru a da o noua dimensiune muncii tale, activităţile şi atelierele 
organizate în cadrul acestei arii a programului de fidelizare, se vor califica 
automat la tombola “Palamari’s premiază proactivitatea”, tombola ce va fi 

organizată la sfârşitul anului şcolar în cadrul căreia se vor pune la dispoziţia 

partenerilor câştigatori diverse premii atractive. 

→ Accesul profesioniştilor la diverse campanii, 
ateliere, cursuri, prezentări etc. organizate şi 

rezervate exclusiv oaspeţilor ProActive. 
 *Toate activităţile, promoţiile, discounturile 

oferite exclusiv posesorilor cardurilor ProActive vor fi 
aduse la cunoştinţa acestora prin intermediul 
WebSite-ului oficial www.palamaris.ro  

→ Diplome de participare-centrul cultural Palamari’s apreciază implicarea 

activă a partenerilor ProActive, cunoştinţele şi noile aptitudini deprinse pe 
parcursul programelor desfăşurate fiindu-le recunoscute prin oferirea de 
diplome eliberate cu susţinerea Inspectoratului şcolar Judeţean Braşov. 

Program de fidelizare 

Palamari’s îţi multumeşte! 



→ Obţinerea bonusurilor de fidelitate, discounturilor sau premiilor pe baza 

cardului de fidelitate ProActive-acumularea punctelor bonus se va face pe baza 
cardului de fidelitate ProActive. Obţinerea cardului se realizează în urma 

coordonării unui grup organizat în cadrul unui program interactiv de week-end 

sau a participării la minim 4 ateliere în decursul unui an şcolar. 
 
 Exemple bonusuri: 

-Bonus obiect personalizat pentru coordonarea unui 

grup organizat in cadrul a minim 4 ateliere sau a unui 
program de week-end în decursul unui an şcolar. 
-Bonus Week-end cu familia pentru coordonare 

grup organizat la 2 programe interactive (cu o durată 

de 7 zile) desfăşurate în decursul unui an şcolar. 

-Bonus Sărbătoreşte-ţi ziua la centrul Palamari’s pentru coordonare grup 
organizat în cadrul a 4 programe interactive de week-end (cu o durată de 2 zile) 

desfăşurate la Palamaris în decursul unui an şcolar. 

-Bonus Petrece alături de cei dragi la Centrul Cultural Palamari’s- acest 

bonus poate fi obţinut de partenerii Proactive 
prin prin contributia la extinderea grupului cu 
minim 4 noi parteneri ProActive care achiziţionează 

minim un pachet de servicii în decursul unui an 
şcolar. Ca urmare, partenerului iniţial ProActiv i se 
oferă posibilitatea organizării unui eveniment 

(petrecere surpriză, aniversare, petrecere tematică) 
pentru un număr de maxim 40 de invitaţi, 
punându-i-se la dispoziţie sala de evenimente în 

incinta centrului cultural, pentru o zi.  
 *fiecare organizator va primi din partea gazdei (centrul Palamari’s) 4 
carduri de fidelitate Standard pe care acesta le poate oferi altor persoane în 

scopul promovării centrului cultural şi recomandării serviciilor oferite. 

-Obţine bonusuri mai mari!-centrul Palamari’s va oferi oaspeţilor posibilitatea 

creşterii bonusurilor pt achiziţionarea serviciilor oferite în diverse perioade ale 
anului sau chiar oferirea de discounturi consistente.   

 Perioadele în care bonusurile se modifica vor fi făcute publice pe site-ul 
centrului www.palamaris.ro 
 Exemple ocazii mărire bonusuri: oferte extrasezon, happy week, happy 

hour purchase (pt timimg), pt rezervarea şi plată în avans etc. 
 
 În cadrul acestui program de fidelizare vă oferim posibilitatea: 

*Acumulării voucherelor obţinute în cursul unui an şcolar 
*Acumulării bonusurilor obţinute în cursul unui an şcolar 

  
  



 Cardul -dedicat părinţilor şi copiilor care participă activ (minim 

2 activităţi/an) la programele organizate de partenerii ProActive. 

 Dintre beneficiile pe care categoria de Client Active le aduce, putem aminti: 

 
→Diplome participare vor fi acordate micilor meşteri în scopul recunoaşterii 

aptitudinilor deprinse pe parcursul programului interactiv în cadrul căruia au 
participat.  

→10% reducere ptr al-2-lea copil înscris (frate 

sau soră) la activităţile organizate exclusiv pentru 

grupul organizat din care fac parte participanţii. 

→Obiecte handmade personalizate-în cadrul 

atelierelor veţi personaliza obiecte de artizanat sau 
confecţiona diverse obiecte decorative handmade pe 

care echipa Palamari’s vi le oferă drept suvenir la 
sfărşitul experienţei în cadrul centrului. 

→Participare tombola “Palamari’s premiază 

implicarea activă”, tombola în cadrul cărei se pot 

câştiga premii atractive atât de către cei mici cât şi de 

către părinţi.  

→10% reducere în cazul închirierii independente 
a sălii de evenimente pentru organizarea unui 

eveniment special (petrecere surpriză, aniversare, 
petrecere tematică), înafara programului interactiv în 
cadrul căruia participă. 

 
 

 Cardul Standard-dedicat persoanelor cu spirit de iniţiativă care au 

fost recomandate de parteneri ProActive deja existenţi şi care întrevăd o viitoare 

colaborare cu Centrul Cultural Palamaris. 

 Acest card are rolul de a recomanda posesorii ca fiind persoane cu o 
conduită morală fermă şi comportament profesionist, doritoare şi apte de o 

colaborare eficientă şi constructivă. 
 
 

Rubrică explicativă 

Card de fidelitate: modul prin care Centrul Cultural Palamari’s răsplăteşte fidelitatea; acesta reprezintă 

suportul fizic care permite consemnarea nivelului de implicare al partenerilor în proiectele desfăşurate. Pe 

acesta se acumulează puncte de fidelitate ce pot fi transformate ulterior în vouchere în scopul 

revendicării şi consumării bonusului acumulat în decursul unui an şcolar. 

Voucher: document prin care Centrul Palamari’s recunoaşte si valorifica punctele acumulate de oaspeţii 

săi ca urmare a achiziţionării şi consumării serviciilor oferite. Emiterea unui voucher are rolul de a 

materializa punctele de fidelitate obţinute, transformându-le în avantaje sau tratamente preferenţiale 
concrete pe care beneficiarii le pot consuma în decursul unui an începând din momentul intrării în 

posesia documentului.  

Bonus: Pentru fiecare tip de serviciu achiziţionat, Centrul Palamari’s îţi oferă diverse premii şi avantaje care sunt 
cuantificate în puncte bonus. Punctele bonus acumulate în decursul unui an şcolar sunt mai apoi traduse în oferte 
personalizate sau tratamente preferenţiale concrete care pot fi revendicate şi consumate la prezentarea voucherului 
eliberat de echipa noastră în urma validării punctelor bonus obţinute. 


