
Вони наступають… Вони – одні з найпопулярніших скарг в аптеці. 
Вони – загроза, що несе неприємну симптоматику та погіршення 
самопочуття. Вони – кашель та першіння в горлі. 
Проте досвідчені провізори знають, як врятувати відвідувачів 
аптеки, тримаючи під рукою лінійку льодяників ГАММА®! Рослинні 
льодяники ГАММА® містять натуральні біологічно активні речовини, 
які ефективно долають напади кашлю та усувають першіння в горлі.

Стартує БЛІЦ-КОНКУРС у пошуках захисників від кашлю та 
першіння в горлі - АМБАСАДОРІВ БРЕНДУ ГАММА®! Кожен учасник 
має можливість спробувати свої сили та навички у боротьбі з 
кашлем та першінням в горлі: 

®

 ПІАР-КАМПАНІЯ 

ЗНАННЯ 

РЕКОМЕНДАЦІЯ 

ДОСТАТНІЙ ЗАПАС 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

СТАНЬ АМБАСАДОРОМ БРЕНДУ ГАММА®



• Чим більше своїх умінь ви продемонструєте, тим більше шансів на перемогу! Кожен 
учасник може прислати декілька робіт з використанням різних навичок*.  
• Надсилайте роботи на поштову скриньку provisorclub@anantamedicare.com або 
Вайбер +380(95)4778784. 

1. Застосовуйте свої навички та створюйте креативні роботи
для змагання за звання «АМБАСАДОР БРЕНДУ ГАММА®» :

Якщо ви обираєте «ПРЕЗЕНТАЦІЮ» - надсилайте фото 
викладки на аптечній полиці льодяників (обов’язковий 
мінімум - всі смаки з цукром та без №24 та 1 упаковка №300)  

Якщо ви обираєте «ДОСТАТНІЙ ЗАПАС» - надсилайте фото 
упаковок, що є в наявності (від 5 упаковок №24 та 1 упаковки 
№300)

Якщо ви обираєте «РЕКОМЕНДАЦІЮ» - надсилайте фото або 
відео як ви рекомендуєте лінійку льодяників (за бажанням з 
описом) 

Якщо ви обираєте «ПІАР-КАМПАНІЮ» - відмічайте 
@provisorclub_official у постах або сторіс про лінійку льодяників 
ГАММА® (додаткову інформацію про ПІАР-КОМПАНІЮ дивись 
на сторінці Інстаграм @provisorclub_official) 

Якщо ви обираєте «ЗНАННЯ» - фото або текстову роботу з 
описанням особливостей та характеристик льодяників 
ГАММА®

2. Всі учасники конкурсу, що виконають умови (виконають роботу мінімум в 
одній категорії умінь) отримають заохочувальні призи*, а 5 учасників, які 
продемонструють найбільшу лояльність до бренду будуть відзначені 
супер-подарунками. 
3. Надсилаючи роботу, не забувайте вказати своє прізвище та номер бейджу 
(з Вашого Особистого кабінету на сайті)
4.4. Не забутьте перевірити коректність індивідуальних даних в «Особистому 
кабінеті» (контактний телефон, місто, відділення Нової Пошти, диплом)
5. Робота, виконана за допомогою фотомонтажу, а також плагіат чи дублікат 
чужої роботи, в тому числі з інтернету, не буде приймати участі в конкурсі.

* Кожний учасник, що виконає умови, незалежно від кількості надісланих робіт, отримує один 
заохочувальний приз. 

Період проведеня БЛІЦ-КОНКУРСУ
19.04.2021 - 30.04.2021


