
Forum Fashion Week’17 Hediye Kart 
Kampanya Kuralları 

 

• Kampanya 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren Marmara Forum ve Forum İstanbul alışveriş 
merkezlerinde geçerlidir. 

• Kampanya kapsamında, belirtilen tarihten itibaren aynı gün tek fişte yapılan 150 TL – 299.90 TL 
arasındaki alışverişlere 25 TL, 300 TL ve 499.9 TL arasındaki alışverişlere 50 TL, 500 TL ve üzeri 
alışverişlere 100 TL değerinde para yüklü Forum Fashion Week (FFW) kart hediye edilecektir.  

• Marmara Forum ve Forum İstanbul ziyaretçileri aynı gün tek seferde yaptıkları alışveriş ile sadece 
1(BİR) kez FFW hediye kartı kazanabilir. İki ve üzeri hediye kazanımı için kampanya kapsamında 
farklı günlerde katılım sağlanması gerekmektedir.  

• Kampanyadan yararlanmak için; AMETIST ISTANBUL, ADIDAS, ADL, AKER, ALTINYILDIZ, ATASUN 
OPTİK, BATİK, BENETTON, BERSHKA, BETA, BEYMEN BUSINESS, BLACKSPADE, BOYNER, 
CACHAREL, CLICK CLOCK, COLINS, COLUMBIA, ÇİFT GEYİK KARACA, DAGİ, DAMAT&TWEEN, 
DECLAN, DEFACTO, DEICHMANN, DERİMOD, DESA, DIVARESE, ECCO, EFOR, ELLE, FAİK SÖNMEZ, 
FLO, FLORMAR, FOOT LOCKER, FOREVER NEW, GANT, GAP, GOLDEN ROSE, GÖZ GRUP, GRATIS, 
GREYDER, H&M, HOTİÇ, HUMMEL, INGLOT, İKİLER, İNCİ, İPEKYOL, JACK & JONES, JEANS LAB, 
KEMAL TANCA, KIEHL'S, KIP, KİĞILI,KOTON LACOSTE,LC WAIKIKI,LEVI'S,LOFT,LOVE MY 
BODY,LTB,LUFIAN,MAC,MANGO,MARKS & SPENCER, MASSIMO DUTTI,MATMAZEL, MAVİ, 
MEHMET TATLI KUAFÖR, NETWORK, NEW BALANCE, NIKE, OLEG CASSINI, OPMAR OPTİK, 
ORTOPEDIA, OXXO,  OYSHO, PENTI,PIERRE CARDIN, PULL&BEAR, PUMA, RAMSEY, REEBOK, 
ROSSMANN, SAAT&SAAT, SAMSONITE, SEPHORA, SNEAKS UP, STRADIVARIUS, SUNGLASS HUT, 
SUPERSTEP, SUWEN, SWATCH, TERGAN, THE BODY SHOP, TWIST, US POLO, VEKEM, W 
COLLECTION, WATSONS, YARGICI, YVES ROCHER, ZARA mağazalarından yapılan alışveriş fişlerinin 
kampanya başvuru noktasına ibraz edilmesi gerekmektedir. 

• Kampanyanın geçerli olduğu mağazalar Marmara Forum ve Forum İstanbul alışveriş 
merkezlerinde farklılıklar gösterebilir.  

• Kampanyaya başvuru, alışveriş yapılan Alışveriş Merkezinden gerçekleştirilmelidir. 

• Hediye edilen FFW kartlar Marmara Forum ve Forum İstanbul alışveriş merkezlerinde geçerlidir. 

• Marmara Forum’da yer alan, yukarıdaki mağazalardan belirtilen fiş tutarlarında alışveriş yapan 
müşteriler kampanya noktasına kişisel bilgilerini kayıt ettirip fişlerini ibraz ederek kampanyaya 
katılmaya hak kazanır.  

• Kampanyadan yararlanmak isteyen katılımcıların TC Kimlik numaralarını ibraz etmeleri ve izinli 
iletişim bilgi formunu doldurmaları gerekmektedir.  

• Kampanyadan yararlanabilmek için kampanya noktasına yapılan başvuru tarihi ile ibraz edilen fiş 
tarihi aynı olmak zorundadır. 

• Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stokların erken tükenmesi durumunda kampanya kendiliğinden 
sona erer. 

• Asılları beyan edilmeyen fiş ya da faturalar, irsaliye ve fotokopiler geçerli değildir.  

• E fatura ile kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilen, ilgili efaturanın basılı bir nüshasını 
kampanya noktasında ibraz etmeleri gerekmektedir. 

• Yukarıda belirtilen mağazalar dışında yapılan alışverişler ile,  tütün, alkol, tekel, altın alışverişleri, 
her türlü hediye çeki/kartı ile yapılan alışverişler, sabit yada mobil telefon veya internet fatura 
ödemeleri, TL/Dakika yüklemeleri, şans ve talih oyunları, alkollü içecek alışverişleri, eczane ve 
döviz bürosu işlemleri ile kampanyadan yararlanılamaz. 

• Kampanya kapsamında ilk defa Forum Fashion Week kart sahibi olan müşterilerin kartlarından 
kart kullanım bedeli olarak tahsil edilecek olan 2 TL Marmara Forum tarafından ödenecektir. 



Devam eden aylardaki kullanım bedelleri, kartın içinde bakiye olması durumunda kart sahibinden 
tahsil edilecektir. 

• Kampanya kapsamında Forum Fashion Week kart kazanan müşterilerin daha fazla ayrıcalık ve 
kampanyadan yararlanmak için kartlarını İninal Mobil uygulaması üzerinden veya 
ininal.com/register sayfasından kişiselleştirmesi gerekmektedir. 

• Katılımcılar kazandıkları Forum Fashion Week kartları birleştiremez, nakit karşılığı olarak talep 
edemez, haklarını devredemez, satamaz veya hibe edemez.  

• Faturada belirtilen müşteri ismi ile kampanya noktasında faturayı ibraz eden kişinin aynı olması 
zorunludur. 

• Ticari faturalar kampanyadan yararlanamazlar.  

• Kampanyaya 18 yaşından küçükler, Marmara Forum ev Forum İstanbul Alışveriş Merkezi 
çalışanları ve mağaza çalışanları ile birinci dereceden yakınları katılamazlar. Kampanyaya 
katıldıkları tespit edildiği takdirde kazandıkları Forum Fashion Week kartı ve içindeki ödül para 
iptal edilecektir. 

• Kampanya noktası çalışma saatleri 10.00-22.00 arasındadır. Bu saatler dışında işlem 
alınmamaktadır. 

• Hediye kartın çalınması yada kaybolması durumunda sorumluluk kart sahibine aittir. Karttaki 
para başka bir karta devredilemez veya içindeki bakiye  iptal edilemez. 

• Marmara Forum ve Forum İstanbul kampanya kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

• Kampanyaya katılan herkes bu koşulları kabul etmiş sayılır.  

• Daha fazla bilgi için  www.marmaraforum.com.tr, sosyal medya sayfaları ve kampanya danışma 
noktasını ziyaret edebilirsiniz. 
 

 
 

http://www.marmaraforum.com.tr/

