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BLUE & WHITE

Συλλογή βαθμών για αγορές οποιουδήποτε προϊόντος ή
υπηρεσίας παρέχει η ομάδα μας
Προτεραιότητα σε αγώνες εκτός έδρας αγώνες της ομάδας με
βάση την συγκομιδή βαθμών 
Πρόσβαση σε προϊόντα pre-order / pre-paid
Λήψη εκπτώσεων περιορισμένης διάρκειας από εταιρείες 

Η χρήση κάρτας 

 

Όλοι οι φίλοι της Ανόρθωσης θα έχουν την ευκαιρία να
ανταμείβονται για την αφοσίωση τους στην ποδοσφαιρική

ομάδα, μέσα από την κάρτα προνομίων ή οποία θα
ονομάζεται BLUE & WHITE.



Όροι χρήσης και αξία

Όσοι είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας αυτόματα
συμμετέχουν και στο πρόγραμμα Loyalty της ομάδας. 

Όσοι δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας μπορούν να
προμηθευτούν την κάρτα κάρτα Loyalty από το τμήμα
ticketing της ομάδας. Ο τρόπος εξασφάλισης θα γίνεται με
την παρουσίαση ταυτότητας ή του πιστοποιητικού
γεννήσεως στο τμήμα ticketing της ομάδας.

Εάν κάποιο άτομο εξασφαλίσει αρχικά την κάρτα Loyalty
και σε μεταγενέστερο στάδιο αγοράσει εισιτήριο
διαρκείας οι βαθμοί θα γίνουν μεταφορά στον
λογαριασμό του κατόχου διαρκείας.

Οι κάτοχοι κάρτας Loyalty θα πρέπει να προσκομίζουν την
κάρτα τους για να σκανάρεται στο σημείο πώλησης των
εισιτηρίων καθώς και κατά την αγορά των προϊόντων στο
φυσικό κατάστημα είτε να καταχωρούνν τον αριθμό της
κάρτας για διαδικτυακές αγορές.

Η αξία της κάρτας είναι 10 ευρώ και θα έχει διάρκεια για
μια ποδοσφαιρική περίοδο.

 



Όροι χρήσης και αξία

Έκδοση και εκτύπωση στοιχείων στα καταστήματα της
boutique της ομάδας στην Λάρνακα και Λεμεσό.
Έκδοση διαδικτυακά και αποστολή μέσω courier

Αγορές προϊόντων από φυσικό και ηλ. κατάστημα ομάδας
Αγορές εισιτηρίων διαρκείας και κανονικών εισιτηρίων
απο το φυσικό κατάστημα και διαδικτυακά από το
σύστημα ΜΟΝΟ της ομάδας.
Αγορές πακέτων ή κανονικών εισιτηρίων ευρωπαϊκών
αγώνων ομάδας
Αγορές πακέτων ταξιδιών με ομάδα για εκτός έδρας
ευρωπαϊκούς αγώνες 
Συμμετοχή σε events της ομάδας (στα οποία υπάρχει ποσό
για συμμετοχή) 

Τρόποι έκδοσης και παραλαβής κάρτας

 
 
 
 

Συλλογή βαθμών για αγορές οποιουδήποτε προϊόντος ή
υπηρεσίας παρέχει η ομάδα μας

 

 
 



Πίνακας κατανομής βαθμών 

Οι βαθμοί για τους εντός  και εκτός έδρας αγώνες θα
ανακοινώνονται την ημέρα ανακοίνωσης της 
 προπώλησης εταιρειών. 

Για τους εντός έδρας αγώνες: Με την αγορά εισιτηρίου σε
εντός έδρας αγώνα ο κάτοχος θα ανταμείβεται με
ανάλογους βαθμούς δημοτικότητας αντιπάλου.

Για τους εκτός έδρας αγώνες: Σε εκτός έδρας αγώνα θα
ανταμείβεται με τους βαθμούς που αντιστοιχούν στην
εκάστοτε ομάδα.

Οι

 
 



Λίστα προτεραιότητας 

Σε κάθε εκτός έδρας αγώνα Ευρώπης-Φιλικά-Κύπελλο θα
δημοσιοποιείται λίστα με τον αριθμό εισιτηρίων διαρκείας
που θα έχουν προτεραιότητα. 

Ανάλογα με τα εισιτήρια που θα λαμβάνει η ομάδα θα
υπάρχει προτεραιότητα με βάση την κατάταξη της λίστας.

Στην περίπτωση που τα εισιτήρια εξαντληθούν χωρίς
ελεύθερη προπώληση σε αγώνες όπου θα υπάρχει αυξημένη
ζήτηση και μειωμένος αριθμός εισιτηρίων δεν θα δίνονται
βαθμοί επιβράβευσης.

Δεν υπάρχει επιβράβευση με βαθμούς σε περίπτωση αγοράς
εισιτηρίων από τα εκδοτήρια άλλων γηπέδων ή το online
σύστημα της ΚΟΠ.

 
 



Εξαργύρωση βαθμών 

Οι βαθμοί θα εξαργυρώνονται μετά από την λήψη
συγκεκριμένου ορίου βαθμών και άνω με την λήψη
δωροεπιταγής συγκεκριμένης αξίας 

Μετά την εξαργύρωση των βαθμών με δωροεπιταγή οι
βαθμοί προτεραιότητας θα συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι
την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής περιόδου ενώ θα
αρχίζει εκ νέου συσσώρευση για βαθμούς δωροεπιταγής.

1 ευρώ θα ισούται με 1 βαθμό. 

Λήψη δωροεπιταγής 

800 βαθμούς δωροεπιταγή 10 ευρώ
1200 βαθμοί δωροεπιταγή 20 ευρώ
2000 βαθμοί δωροεπιταγή 30 ευρώ

Όλοι οι βαθμοί θα μηδενίζονται με την ολοκλήρωση της
ποδοσφαιρικής περιόδου, όπου θα δίνεται μια προθεσμία
εξαργύρωσης.

Βαθμοί για αγορά προιόντων

 
η εξαργύρωση των βαθμών δεν θα μπορεί να συνδυαστεί με
άλλες εκπτώσεις.

 
 



Τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να
πωλούνται μέσω του φυσικού ή του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Θα είναι προϊόντα τα οποία θα μπορεί
κάποιος να προ-παραγγείλει μόνο αν είναι κάτοχος της loyalty
card της ομάδας. 

Τα προϊόντα για κάθε μήνα θα είναι προγραμματισμένα και
θα ανακοινώνονται από τον προηγούμενο μήνα, ώστε οι
ενδιαφερόμενοι να τα προ παραγγέλνουν και να τα προ
πληρώνουν. 

Τα προιόντα αυτά θα είναι αποκλειστικά για όσους
συμμετέχουν στο πρόγραμμα LOYALTY και δεν θα πωλούνται
στο κατάστημα της boutique ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι
κατόχοι loyalty card θα ενημερόνονται μέσω email, sms και
ανακοινώσεις. 

 
 

Pre-order / pre-paid προϊόντα



Flash Εκπτώσεις σε προϊόντα
και υπηρεσίες χορηγών 

Οι κατόχοι καρτών Loyalty θα επωφελούνται με τακτικές
εκπτώσεις απο χορηγούς της ομάδας και όχι μόνο,
περιορισμένης διάρκειας. 

Διάφορα

Στο τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου οι κατόχοι με τους
περισσότερους βαθμούς θα επιβραβέβονται με έπαθλα και
δώρα.

 
 


