
The Clan @ Open House 2015



ΣΤΟΧΟΙ @ OPEN HOUSE
• Στόχοι:

– Αύξηση νέων εγγραφών καινούριων πελατών στην Κοινότητα The Clan

– Γνωστοποίηση των πλεοκτημάτων των μελών της Κοινότητας μέσω της 
εκδήλωσης

• Προγραμματισμένες 
δραστηριότητες:

– Γραφείο εγγραφών, πληροφοριών

– Parking The Clan

– Welcome kit

– Κουπόνι εκπτώσεων για αγορές

– Ξεναγήσεις στο εργοστάσιο

– Fast lane (λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας) για κρατήσεις Test Ride

– ΓΥΡΟΣ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΣΕ ΛΙΜΝΗ με άφιξη στο Mandello την Κυριακή την 13η

Σεπτεμβρίου

– Εκπληξη αφιερωμένη στα μέλη της Κοινότητας The Clan που θα 
παρουσιαστεί στο τέλος του μήνα στη διαδικτυακή πλατφόρμα



ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

• Βασικές λειτουργίες:

– Γραφείο καλωσορίσματος, συνάντησης και 
ενημέρωσης για όλες τις δραστηριότητες του The
Clan

– Διανομή welcome kit με κουπόνι 
εκπτώσεων για αγορά κράνους «The Clan»
και άλλα είδη

– Εγγραφές νέων μελών

– Κρατήσεις ξεναγήσεων



THE CLAN PARKING

• Ειδικά αφιερωμένος χώρος parking The 
Clan πίσω από το εργοστάσιο. Η πρόσβαση 
θα γίνεται με επίδειξη της κάρτας μέλους
The Clan μόνο για τους κατόχους Moto
Guzzi



WELCOME KIT

– Τα μέλη με τις κάρτες τους μπορούν να 
παραλάβουν δωρεάν ένα welcome kit στο desk
The Clan

– Το Kit αποτελείται από: Τσάντα Τhe Clan με T-
shirt, The Clan patch, εκπτωτικό κουπόνι 
αγορών και πρόγραμμα εκδήλωσης

– Το δωρεάν kit θα παραλάβουν ακόμη κι όσοι 
εγγραφούν απευθείας στο Mandello



ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ

• Το εκπτωτικό κουπόνι περιλαμβάνει:

– 20% έκπτωση: στα είδη του Mandello Shop για 
όλα τα μέλη του The Clan

– 30€ έκπτωση στον τιμοκατάλογο κρανών «The
Clan» σε κάθε σημείο πώλησης



ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

• Δραστηριότητα:

– Δύο 2ωρες ξεναγήσεις την ημέρα σε Μουσείο και 
Εργοστάσιο το Σάββατο και την Κυριακή

– Ωράριο Ξεναγήσεων : στις 11.00 πμ, &στις 
15.00μμ

– Εγγραφές στο desk The Clan



ΛΩΡΙΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (FAST LANE ) 
TEST RIDE

• Δραστηριότητα:

– Κρατήσεις Test ride στο desk The Clan

– Σας επιτρέπει να κάνετε τεστ το μοντέλο που θα 
επιλέξετε αποφεύγοντας τις ουρές



ΓΥΡΟΣ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΣΕ ΛΙΜΝΗ

• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της κοινότητας από τα μέσα 
Ιουλίου:
– Γύρος με ξενάγηση: αφετηρία το Motoplex Milano στις 11

Σεπτεμβρίου και τερματισμός στο Mandello στις 13 
διασχίζοντας τις λίμνες Iseo και Garda καθώς επίσης και 
τις Αλπεις

– Είσοδος για τα μέλη της Κοινότητας με τις Guzzi
μοτοσυκλέτες τους

– Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο, δύο ξεναγήσεις και πουλμανάκι για τεχνική 
υποστήριξη και μεταφορά των αποσκευών

– Οσοι συμμετέχουν στο γύρο, θα έχουν επιπλέον προνόμια 
σε σχέση με τα μέλη του The Clan στο Μandello

• Επικοινωνήστε αυτή την εκδήλωση για να προωθήσετε 
τις εγγραφές στην Κοινότητα The Clan



ΕΚΠΛΗΞΗ

• Προετοιμασία σημαντικής δραστηριότητας
για τα μέλη της Κοινότητας The Clan που θα 
επικοινωνηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα 
μέσα στον Σεπτέμβριο

• Παρότρυνση των μελών να επιστρέψουν 
στο διαδίκτυο και να ανακαλύψουν τη 
δραστηριότητα


