PATIKA EGESZSEGPENZTAR
••• 8Z 19azl
Magyarorszagon minden szazadik embernek van patikakartyaja, a Patikapenztar pedig novemberben mukCidesenek 10. evebe
lep. Hogy a szamsor (mindharom
helyi ertek) teljes legyen, sziiletesi h6napunkat egyszazalekos
koltseglevonassal iinnepeljiik. A
hozzank kCitodok mar megszokhattak, hogy nalunk az ev vege
mindig akci6val telik.
Fiiggetlen penztarkent ugyanis
megtehetjuk, hogy j6 gazdalkodasunk eredmenyel megosszuk regi,
de uj lagjainkkal is. A kerek evfordul6ra azonban - hogy a bennunk
blz6k erzekeljek helyi ertekeinket
- kuli:inleges ajanlatol dolgozlunk
ki: magas szolgaltalasi szinvonalunkhoz most a szeklorban egyedulall6an alacsony ki:iltsegszint parosul majd.
Az akci6 reszletei
Tagiaink szamara
• Nem tudom, Oni:ik hogyan vannak vele, de en szeretek gondolatokal is ajandekozni. Nem a kelezer torintos sp6rolcis lesz a legtonlosabb oka annak, ha valaki

Fontos
helyerb~kek
lagjaink ki:izulmosl novemberben
egy csaladlagnak ingyenesen
larskartyal vall. A karacsonyra elkeszul6 larskartya nemcsak a palikakartyan lev6 meglakarltas szeretteinkkel val6 megosztasal jelenli, hanem jelkepezi azt, ami az
eletben a legtontosabb. Gondoskodni valakir61,szavak nelkul elmondani neki, hogy milyen tonlos, hogy meg sokaig egeszsegben, velunk eljen.
• Akinek pedig tontos a sp6rolas,
novemberben igazan takarekoskodhat nalunk: mindkel egeszsegpenztarunknal minden betlzelesb61 mindi:issze egyellen
szazalek a levonas a Palikanal
megszokott 8-12 szazalek es az
Uj Pillernel megszokott 2-3 szazalek helyett.
Az vi beJepoknek
• A Palikapenztarba es premium
egeszsegpenztarunkba, az Uj Pillerbe belep6k palikakartyat csak
1 ezer torinlert vallhalnak (ez a
Palikanal haromezer torinlos, az
Uj Pillernel i:itezer torinlos meglakarllas). Az atlep6 munkallal6kra
is gondoltunk ezzel a kedvez-

mennyel, hiszen Igy ki:illseglakarekos a houank val6 allepes.
• A palikakartya indul6 telli:illese
pedig minden betizetesb61egyellen szazalek a Palikapenztarnal
megszokott 8-12 szazalek, es az
Uj Pillernel egyebkenl alkalmazott
2-3 szazalek helyett.
Tagjaink kenyelmel szolgalja, hogy
elegend6 a honlapokon
(WNW. palikapenztar.hu:
WNW.ujpiller.hu)
az "Akci6" jelzesu gombol hasznalni, Igy nem kell lehal kuli:in oldalakal
atbi:ingeszni, minden egyetlen katlintassal elerhel6.
A Palikapenztar es az Uj Piller az
iden nem csak az akci6val unnepli
nem szokvanyos m6don novemberi
szuletesnapjal. A 2008-as evet szlnesiljuk meg azzal is, hogy keszltLink egy TOP 50 kiadvanyt, amelyben 50 - a Patikapenztarhoz vagy
az Uj Pillerhezvalamilyen m6don ki:it6d6 - ember portrejat is megrajzoljuk. A lapban a kulcstigurak mellett
helyet kapnak legtontosabb ugyeink, eredmenyeink, a mellettunk
sz616ervek, merfi:ildki:iveink,vagyis
minden, ami Palikapenzlar.

Az ujsag szerkeszleset nagy i:iri:imunkre Szakonyi Peter vallalta, aki
a "LEG"-kiadvanyok magyarorszagi
meghonosil6ja, szamos utanzat ellenere a mai napig csak az 6 kiadvanyai szamltanak hitelesnek. A kuli:inszam november elejen, 30 ezer
peldanyban jelenik meg. A lapol eljullaljuk az 5,5 ezer szolgallal6nknak, a 2,7 ezer munkallat6nknak,
valaminl novemberben a 20 ezer
peldanyban megjelen6 Figyel6
melleklele is lesz.
Ami pedig a telel6sseg kerdesel illeli: mi a Patikanal es az Uj
Pillernel ugy erezzuk, hogy minden t61unk telhet6t megteszunk
azert, hogy lagjaink es a ki:izvelemeny tigyelmel az egeszsegr61
val6 gondoskodasra iranyitsuk.
Abban is biztosak vagyunk, hogy
ehhez novemberi akci6nk a szektor legjobb penzugyi telteteleit
bizlosltja .
Mi ezt a helyi ertekel a ki:ivelkez6
evtizedekben is biztoslljuk lagjainknak es Magyarorszagnak.
Dr. Lukacs Marianna
Patikapenztar, Uj Piller

