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Promocja kredytu gotówkowego w Eurobanku 

 

Eurobank rozpoczął kolejną kampanię promującą kredyt 

gotówkowy - tym razem z ratą już od 179 zł miesięcznie dla 

klientów przelewających wynagrodzenie. Częścią kampanii są 

spoty reklamowe z Piotrem Adamczykiem. 

Więcej na temat Eurobanku: 

http://www.informacjakredytowa.com/eurobank/ 

Na kredyt z ratą w wysokości już od 179 zł mogą liczyć klienci 

nie posiadający dotychczas kredytów w eurobanku, ubiegający 

się o "pożyczkę w moim banku" w wysokości 10 000 zł netto na 

84 miesiące, przelewający wynagrodzenie pracownicze lub 

świadczenie emerytalno - rentowe na konto w eurobanku. 

- Po raz kolejny w kampanii reklamowej kierujemy się hasłem 

"warto sprawdzić", tym samym zachęcamy klientów do 

rozważenia naszej oferty kredytu gotówkowego. Podobną 

zasadę stosujemy w przypadku codziennych decyzji 

zakupowych, gdzie porównujemy różne oferty i wybieramy dla 

nas najatrakcyjniejszą- tłumaczy Agnieszka Szarek, dyrektor 

Departamentu Marketingu w eurobanku. 

Warto sprawdzić 

-Warto najpierw wszystko sprawdzić, by potem być 

zadowolonym i nie żałować - przekonuje Piotr Adamczyk w 

nowej odsłonie kampanii eurobanku. Po raz kolejny aktor 
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porównuje i wybiera najkorzystniejszą dla siebie ofertę kredytu 

gotówkowego, tym razem wyjeżdżając na wymarzone rodzinne 

wakacje czy kompletując wyposażenie do kuchni. Oba spoty 

będą emitowane jednocześnie. 

Kampania reklamowa potrwa od 1 lipca do 30 września. 

Obejmuje telewizję (stacje ogólnopolskie, tematyczne), 

Internet oraz placówki eurobanku (witryny, plakaty, ulotki). Za 

jej przygotowanie i realizację odpowiadają firmy Brasil, 

Propeller Film, Mindchilli i Starcom. 

Nie tylko niska rata 

Klienci mogą wnioskować o kredyt do 120 000 zł z rozłożeniem 

płatności nawet na 7 lat, mogą samodzielnie wybrać dzień 

spłaty raty, otrzymywać SMS-y przypominające o tym terminie 

oraz połączyć dochody z inną osobą w celu uzyskania wyższej 

kwoty kredytu. Raz w roku mogą także skorzystać z wakacji 

kredytowych, czyli zawieszenia spłaty raty kredytu. Dodatkowo 

klienci mają możliwość aktywacji aplikacji mobilnej,  

za pośrednictwem której mogą sprawdzić informacje dotyczące 

zaciągniętego kredytu w dowolnym miejscu i czasie. 
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