


Feladataink nagykövetként

Mosogatásra fel!

4 az 1-ben kapszulát, és oszd meg velünk őszinte 
tapasztalataidat.

Saját használatra:

• Projektmenetrend

Továbbadásra barátaidnak:

• Online kupon

Oszd meg #somatexcellence 
pillanataidat!

Töltsd ki a Záró felmérést!
A projekt végén induló Záró felmérésben Te is 
lehetőséget kapsz arra, hogy megoszd összegző 
véleményedet a termékről.

Add tovább a mintákat barátaidnak!
Meséld el barátaidnak, hogy a Somat Excellence  

Írj értékelést!
Ha már tökéletesen csillog minden poharad és 
edényed, ne felejtsd el megosztani véleményedet és 
értékelni a terméket az eMAG, dm.hu és árukereső 
oldalakon.

Indulócsomagod tartalma

Oszd meg benyomásaidat ismerőseiddel a
#somatexcellence, #somatpillanatok,
#trndprojekt, #askteamclean és #reklám hashtagek
használatával! Segítsünk a Somatnak, hogy minél több
ismerősünkhöz eljusson a kapszula híre!

Bejegyzésedben taggeld az @askteamclean.hu oldalt is!

Első lépésként próbáld ki a Somat Excellence

•  1x8 Somat Excellence 4 az 1-ben kapszula

•  10x Somat Excellence 4 az 1-ben kapszula minta

4 az 1-ben kapszula nemcsak briliáns csillogást biztosít,
hanem megtisztítja az edényeket az odaégett szennye- 
ződésektől, továbbá védi a kényes edényeket és tisztítja
a mosogatógépet is. Add át nekik a termékmintákat, hogy
ők megtapasztalják a Somat Excellence 4 az 1-ben erejét.

Somat Excellence 4 az 1-ben kapszula trnd-projekt



A Somat Excellence 4 az 1-ben egy prémium multifunkcionális kapszula, 

biológiailag lebomló, vízben oldódó fóliában.

4 funkció egy egyedülálló kapszulában:
1. Az odaégett szennyeződésekkel is elbánik
2. Ragyogóan csillogóvá varázsolja az edényeket
3. Védi a kényes edényeket
4. Ápolja a mosogatógépet

Mélytisztítás Mélytisztítás 
az odaégett az odaégett 

szennyeződések szennyeződések 
ellenellen

KvBrriilliiáánnss ccssiillllooggááss

BMMoossooggaattóóggéépp 
ttiisszzttííttááss

KKéénnyyeess 
eeddéénnyyeekk 
vvééddeellmmee

Könnyen használható és hatékony formulával rendelkező Somat Excellence 
mosogatószer kapszulák tökéletesen tisztává és csillogóvá varázsolják 
edényeidet súrolás nélkül. 
Ne fordíts extra időt és erőfeszítést további cselekvésekre, azonnal 
élvezheted a tányérok és a poharak csillogását. Nincs maradvány és vízfolt: 
a mosogatógépből egyenesen az asztalra.

1. Töltsd meg a mosogatógépet   
2. A kapszula vízben oldódó fóliával van bevonva így nincs szükség 

kicsomagolásra   
3. Tegyél egy kapszulát a mosogatógép adagoló kamrájába   
4. Indítsd el a szokásos mosási programot

Kiváló Tisztaság és Csillogás

Somat Excellence 4 az 1-ben használata

a Kiváló Tisztaságért és Csillogásért!

amely 1 porból és 3 egyedülálló szilárd gélkamrából áll,

Somat Excellence 4 az 1-ben kapszula



4 az 1-ben kapszula, ezért más márkát, 
vagy terméket ne jelenítsünk meg 
a képeken. 

A Somat a gyermekektől, házi állatoktól 
mindig távol tartandó, így az általunk 
készített fotókon is ügyeljünk arra, hogy 
ne szerepeljenek gyermekeink, házi 
kedvenceink a Somat kapszulával együtt 
a képeken.

Az indulócsomagod lefotózása helyett 
rendezz be egy szép, kellemes hátteret, 
amely kiemeli a terméket!

A jó fényviszonyok elengedhetetlenek, 
keressük fel otthonunk világosabb részeit, 
és fényképezzünk nappali fényben.

4 az 1-ben kapszula A közösségi oldalainkon

Oszd meg Somat pillanataid közösségi média felületeiden a #somatexcellence, 
#somatpillanatok, #trndprojekt és #reklám hashtagekkel.  Tippekért kövesd a @askteamclean_hu oldalt!

Projektünk főszereplője a Somat Excellence

Somat Excellence



Ismerd meg a Somat termékeket! 

MOSOGATÓGÉP-
TISZÍTÓ 

PORKAPSZULA

ÖBLÍTŐ MOSOGATÓGÉP-
TISZTÍTÓ 

FOLYADÉK

DEO All IN 1EXCELLENCE VÍZLÁGYÍTÓ 
SÓ

GOLD All IN 1 EXTRA           ALL IN 1 CLASSIC

Mosogatógép tabletták

Mosogatógép gélekMosogatógép adalékanyagok

EXCELLENCE
      4 IN 1




