
  Η CUSTWIN ΣΤΟΝ ΤΖΟΓΑ-ΔΩΡΟ!  

 

Η CUSTWIN ανακοινώνει με χαρά τη συμμετοχή των μελών της  

στις καινοτόμες κληρώσεις της ΔΙΑΘΕΣΗΣ και του DIDW.GR!!! 

 

 

 

 

Από τον Ιανουάριο 2021 έως & τον Δεκέμβριο 2040, επί 20 χρόνια δηλαδή, τα μέλη Custwin μετέχουν κατ’ 

αποκλειστικότητα & χωρίς καμία άλλη υποχρέωση στις κληρώσεις #Τζογα-δώρος!#! Το Custwin ID του κάθε μέλους 

είναι ταυτόχρονα αριθμολαχνός για τις κληρώσεις #Τζογα-δώρος!#, στις οποίες μετέχει με τα 7 λήγοντα ψηφία του. 

Οι κληρώσεις #Τζογα-δώρος!# είναι οι ίδιες με αυτές του αριθμολαχείου ΠΡΟΤΟ του ΟΠΑΠ, κάθε Πέμπτη & Κυριακή. 

Οπότε, με τον ίδιο αριθμό, το Custwin ID σου, χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα (!), παίζεις … ΠΡΟΤΟ 2 φορές την 

εβδομάδα, κάθε μήνα, όλο το χρόνο, επί 20 χρόνια, από τον Ιανουάριο 2021 έως & το Δεκέμβριο 2040 !! 

Πολύ σημαντικό: εάν το ID σου είναι στους νικητές, δε χρειάζεται να κάνεις κάτι. Η ειδοποίηση θα έρθει από την ομάδα 

της ΔΙΑΘΕΣΗΣ! Βέβαια, οι κληρώσεις είναι δημόσιες, με πλήρη διαφάνεια, τα δε αποτελέσματά τους θα δημοσιεύονται 

στα ΝΕΑ της ΔΙΑΘΕΣΗΣ και του DIDW.GR κάθε μήνα. 

Τα πάντα αναλυτικά για το #Τζογα-δώρος!# μπορείς να δεις στην αντίστοιχη κατηγορία άρθρων εδώ: 

https://didw.gr/?cat=6 . Στην συνέχεια θα αναφέρουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει το μέλος Custwin για το πώς, το 

πότε & για πόσα μετέχει στις κληρώσεις #Τζογα-δώρος!# , απλά & μόνο με την συμφωνία του ID του στις δις-

εβδομαδιαίες κληρώσεις του γνωστού αριθμολαχείου ΠΡΟΤΟ! 

Πρώτον & βασικότερο – Κάνεις αγορές και κερδίζεις επιπλέον από τις κληρώσεις 

Ο κάθε πόντος προνομίου που λαμβάνεις από τις αγορές σου σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της Custwin αποκτά 

πολύ μεγαλύτερη αξία πλέον, καθώς -εφόσον οριστικοποιηθεί- μπορεί να σου αποφέρει έως και Χ3.000 φορές σε 

έπαθλα! Ας δούμε τον παρακάτω πίνακα με τα πιθανά κέρδη σου, σε σχέση με τα προνόμια που λαμβάνεις από τις 

αγορές σου κάθε μήνα. Είναι ο πολλαπλασιασμός των προνομίων από τις οριστικοποιημένες αγορές του μέλους 

Custwin τον αμέσως προηγούμενο μήνα των εκάστοτε κληρώσεων.  

Κάνοντας αγορές από τα συνεργαζόμενα καταστήματα της Custwin μετέχεις σε κάθε κλήρωση του #Τζογα-δώρος!# 

δηλαδή 104 φορές το χρόνο! 

ΛΗΓΟΝΤΑ ΨΗΦΙΑ ΠΟΥ 
ΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 

ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ 1-2 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ 3-5 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ 6  
& ΑΝΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

7 Χ1.000 Χ2.000 Χ3.000 

6 Χ100 Χ200 Χ300 

5 Χ10 Χ20 Χ20 

4 Χ1 Χ2 Χ3 
* εάν έχεις λάβει προνόμια από πολλές επιχειρήσεις, τότε τα 2 μεγαλύτερα θα πολλαπλασιαστούν σύμφωνα με τη δεύτερη στήλη, 

τα 3 επόμενα σύμφωνα με την τρίτη & τα μικρότερα προνόμια θα πολλαπλασιαστούν σύμφωνα με την τέταρτη στήλη. 

  

Είσαι μέλος Custwin? Τότε έχεις ταυτόχρονα λαχείο, που μπορεί να σου δώσει  

έως & 50.000 € κάθε χρόνο επί 20 χρόνια!! 

https://didw.gr/?cat=6%20


Δεύτερον – μετέχεις σε συγκεκριμένες κληρώσεις και μόνο με την ιδιότητα του μέλους Custwin! 

Το μέλος Custwin συμμετέχει στο #Τζογα-δώρος!# σύμφωνα με διάφορες ιδιότητές του. 

Προσοχή: η πάγια συμμετοχή δεν ισχύει κάθε μήνα, αλλά το μήνα που αντιστοιχεί στο λήγοντα αριθμό του ID του! 

Δηλαδή: το ID για παράδειγμα 001.000.529.367 μετέχει στις κληρώσεις κάθε Ιούλιο (7) με τις πάγιες ιδιότητές του. Τα 

λήγοντα σε “0” IDs μετέχουν κάθε Οκτώβριο. Οι κάτοχοι custwin membercard (βλέπε παρακάτω) μετέχουν επιπλέον 

στις κληρώσεις των μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου κάθε χρόνο! 

ΛΗΓΟΝΤΑ ΨΗΦΙΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ——>>> 7 6 5 4 3 

απλό μέλος Custwin 500€ 100€ 50€ 10€ - 

με αγορά cdc αξίας έως 100 € αναλογικά 2.000€ 300€ 100€ 20€ - 

με αγορές έως 500 € αναλογικά 2.000€ 300€ 100€ 20€ - 

με εκπαίδευση Leader 3.000€ 600€ 200€ 30€ 2€ 

με CCB (car bonus) & τακτικές αγορές 
τουλάχιστον 70 € το μήνα 

2.000€ 300€ 100€ 20€ 2€ 

ατομικοί πόντοι το προηγούμενο 12μηνο - - - Χ50 Χ10 

ομαδικοί πόντοι το προηγούμενο 12μηνο - - - Χ20 Χ5 

* Ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλες κατηγορίες νικητών, από διάφορες συνέργειες του διαγωνισμού 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ CUSTWIN (31/12/2020) 

• οι αγορές που λαμβάνονται υπόψιν για όλες τις κληρώσεις κάποιου μήνα είναι μόνον οι οριστικοποιημένες 

από την Custwin αγορές του αμέσως προηγούμενου μήνα 

• ομοίως λαμβάνονται υπόψιν τα αθροίσματα αγορών για τα πάγια έπαθλα, όπως & οι αντίστοιχοι Πόντοι 

Ηγεσίας, τα CDC, η λήψη ιδιότητας Leader, ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ Partner κλπ 

• εάν κάποιο μέλος Custwin είναι ανενεργό (σσ. εάν μέλος δεν κάνει αγορές επί 1 έτος, η Custwin έχει 

δικαίωμα να το απενεργοποιήσει) & κερδίσει, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το info@custwin.com, 

ώστε η Custwin να εξετάσει περίπτωση εκ νέου ενεργοποίησής του 

• Οι νικητές μιας κατηγορίας δεν κερδίζουν ταυτόχρονα & τα έπαθλα των μικρότερων κατηγοριών 

Η κατοχή Custwin membercard by didwstore, η οποία διατίθεται από το 2015 μέσω του didwstore, αποκτά πλέον 

τεράστια σημασία για τις κληρώσεις #Τζογα-δώρος!#. Είναι το “διαβατήριο” για δωρεάν ταυτοποίηση του νικητή των 

κληρώσεων & της συμμετοχής σε αυτές με πλήρη δικαιώματα στα κέρδη & αυξημένες πιθανότητες. 

Ας δούμε αναλυτικά: 

• οι κάτοχοι Custwin membercard, είτε την απέκτησαν από το didwstore, είτε offline, λαμβάνουν μέρος στις πάγιες 

κληρώσεις #Τζογα-δώρος!# επιπλέον τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο. 

• επιπλέον & το πιο σημαντικό, σε όλες τις κληρώσεις & για όλα τα έπαθλα λαμβάνουν το 100 % των κερδών που 

τους αντιστοιχούν! 

• αντίθετα, οι μη κάτοχοι Custwin membercard λαμβάνουν το 50 % των επάθλων που κερδίζουν, ενώ είναι το 

πρώτο έπαθλο που λαμβάνει κάποιος με τελικά κέρδη τουλάχιστον 25 € 

• η ισχύς μιας Custwin membercard είναι 2 έτη (24 μήνες) 

• οι ήδη κατέχοντες Custwin membercard , οι “καρτούχοι” όπως τους ονομάζουμε στο #Τζογα-δώρος!#, μετέχουν 

ως τέτοιοι από τον 01/2021 έως & τον 12/2022. Η ΔΙΑΘΕΣΗ διαφημιστική έχει τη λίστα με τους καρτούχους, η 

οποία θα αναρτηθεί σύντομα δημόσια. 

• ο καρτούχος, ο οποίος θα ελέγχει το ID του στον online αναρτητέο πίνακα, θα λάβει ειδικό πλαστικό μπρελόκ με 

το χρονικό διάστημα που μετέχει στις κληρώσεις #Τζογα-δώρος!#. 

• ο καρτούχος λογίζεται ως ταυτοποιημένος χρήστης του #Τζογα-δώρος!#, απαγορεύεται δε να έχει 2 Custwin IDs 

το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

 

 Γίνε ενεργό μέλος της CUSTWIN και κέρδισε σημαντικά  δώρα  πολλαπλές φορές!!! 

https://didwstore.gr/index.php?route=product/product&path=105&product_id=238

