GÅ MED OSS I VÅR

SKATTJAKT
En annorlunda tanke att skapa dragningskraft i er reklam
Gör stor skillnad för er marknadsföring
Drar kunder till ert företag
Vi har verktygen – välkommen!
Team StreetCoin

Spela Skattjakt
QR-koder distribueras genom:
§
§
§
§
§

TV-kanaler och TV-reklam
Streamingtjänster
Webbsidor
E-post
I butiker, som utskrivna banners och
etiketter

Skattletarna:
Skannar QR-koder och samlar koder i olika
valörer i sitt konto för att kunna lösa in
samlade StreetCoins som matchar prisplanen.

Såhär funkar det.
Kom igång:

Karta

Sök på ett företag
Besök företaget för att leta streckkoder

Skattjaktens spelregler
§ Handlaren/annonsören lägger ut QR–koder på sin
hemsida, i sin butik, i reklam i tidningar och på video
eller TV
§ Skattletaren skall söka och med sin mobil skanna QRkoderna
§ QR-koderna innehåller olika värden/valörer
§ För vinst krävs att skattletaren lägger ihop flera QRkoders värden till summan enligt prisplan. Det gäller
alltså att välja de QR-koder som leder fram till det exakta
värdet som du vill uppnå för vinst
§ Inlösen sker genom att i respektive vald QR-kod trycka på
”Lös in”-knappen
§ Den skattletare som fått ihop rätt totalbelopp kan kvittera
ut skatten/vinsten
§ På Värdet av vinsterna inklusive moms i skattjakten
kommer schablonskatt om 30 % att utbetalas till
vinnarnas skattekonto

Exempel på Skattjakts Prisplan

§
§

Bil
………
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SC poäng

§
§

Matkassar
Samsung S10+

28 569.85
11 413.73
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§
§
§
§

iPhone XR
Presentkort
…………
…………

7 689.27
10 001.15
5 000.29
500.17

SC poäng
SC poäng
SC poäng
SC poäng

§

Presentkort

100.13

SC poäng

NOTERA: Exakt matchning av SC poäng enligt prisplan och
spelreglerna ger dig möjlighet att lösa in dina SC poäng mot
Vinst!

Inlösen av dina SC poäng
Villkor:
1. Om du har samlat SC-poäng som anonym
användare av appen måste du skriva in dina data
till ditt konto. Gå till Inställningar och välj ”Skydda
ditt konto” och följ instruktionerna.
2. Skicka epost till minvinst.skattjakt@streetcoin.se
3. som skall innehålla följande:
a. Din mobils Användar-ID som du hittar i
valet ”Om” när du öppnar menyn.
b. Ditt användarnamn i appen, ditt
mobilnummer och personnummer.
c. Skapa en skärm-dump av ditt QR-ID i
mobilen som du hittar genom att klicka på
ikonen ”Handla” och bifoga din epost till
Skattjakt.
4. Du måste vara folkbokförd i Sverige och ha giltigt
Mobilt BankID i den mobil som har använts för
Skattjakten.

Återbetala och få din vinst:
Oberoende kontrollanter kontaktar dig
(skattletaren) och besvarar din begäran om
inlösen av SC poäng mot vinst. Inlösen mot vinst
kan endast ske mot exakt matchning av ditt
poängsaldo mot vald vinst i prisplan (exempel
ditt saldo 468.97 = Prisplan 468.97 =
MATCHNING).
Godkännande av MATCHNING och leverans av
vinst sker ALLTID med Mobilt BankID.
NOTERA: Ej komplett epost till Skattjakt
ignoreras.

Värde för dig som handlare
§ Köp och lägg in Skatter (QR-koder) överallt där dina kunder kan tänkas vara
§ Lägg in QR-koderna på hemsidan, i annonser, filmer och i butiken.
§ Lägg koderna där du vill att kunderna skall leta och läsa
§ Dina annonser kommer att granskas bättre
§ Din hemsida kommer att undersökas mycket mer
§ Dina filmer och Tv-reklam kommer att få mycket större uppmärksamhet
§ Fler kunder kommer att komma till din butik
§ Du få fler nya kunder som du sen kan knyta till din StreetCoin Kundklubb
§ Det kommer att gå viralt, vilket i längden leder till ännu fler kunder

För dig som är skattletare
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ladda ner appen och börja skanna/samla olika QR-koder.
Du är igång på 30 sek.
På hemsidan hittar du reglerna.
Våra medlemsföretag sprider skattjakts QR-koder i butik, på nätet, annonser i
tidningar, på TV med mera.
Du kan använda alla våra medlemsföretags QR-koder.
Du kan bara skanna och ”Lösa in” en unik QR-kod en gång.
Tänk efter om du behöver varje QR-kods värde. Du samlar mot ett exakt värde.
Leta och ta gärna hjälp av en vän.
Tipsa din lokala butik – de kanske också vill vara med.
Med appen kan du sen gå med i medlemsföretagens olika erbjudanden.
Medlemsföretagen hittar du på skattjaktens hemsida. Där hittar du garanterat QRkoder.
Det KOSTAR INGET att vara med och börja leta och skanna.

TACK!
för att du tagit del av Skattjakt. Du hittar mer
information och kontaktuppgifter på
https://skattjakt.streetcoin.se/

