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Bądź gotowy na nowe wyzwania 
z ADIPOWER

Przetestuj ADIPOWER w wersji dla Ciebie.

Przekaż drugi produkt z zestawu 
bliskiej Ci osobie.

Oceń produkt na platformie – 
szczegóły otrzymasz od nas mailem.

Pokaż swoim znajomym w mediach 
społecznościowych, kiedy korzystasz 
z ADIPOWER.

Podziel się z nami swoją aktywnością 
Ambasadora i wrażeniami z projektu 
w ankiecie końcowej!

Twoje zadania w projekcie ADIPOWER

Biegasz? Tańczysz? Czeka Cię trening crossfi t? Niezależnie od tego, jakie wyzwania masz 
przed sobą, ADIPOWER zapewni Ci ochronę przed potem.

Wyznaczaj sobie nowe cele każdego dnia 
i testuj adidas ADIPOWER w najbardziej 
wymagających sytuacjach. Pokaż znajomym 
swoją moc do działania, oznaczając 
hashtagami #AsStrongAsIam i #ADIPOWER 
zdjęcia w mediach społecznościowych.
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Wyzwania to nie tylko siłownia!
Pamiętaj, że Twoje wyzwania to nie tylko intensywna wizyta na siłowni czy przebiegnięcie 
maratonu. Wspinasz się? Boks to Twoja pasja? A może jesteś fanem spinningu? Pokaż nam, 
kiedy korzystasz z adidas ADIPOWER!

#ADIPOWER #AsStrongAsIam





Na co zwrócić uwagę?

Przy ocenie Twojego antyperspirantu adidas ADIPOWER zwróć uwagę na jego 
najważniejsze cechy:

• Do 72 godzin ochrony przed poceniem – przy każdym wyzwaniu!

•  Maksymalną skuteczność niezależnie od stopnia wysiłku – inteligentna technologia reaguje 
na wzrost temperatury Twojego ciała podczas wysiłku.

• Długotrwałą ochronę przed poceniem i przykrym zapachem.

•  Zapach, który zmienia się w zależności od intensywności Twojego dnia, uwalniając nowe, 
orzeźwiające nuty.

• Nowoczesny design opakowania, wygodny w użytkowaniu.

Jak napisać dobrą recenzję?

NIE!
• Długość powyżej 5 zdań.
•  Twoja recenzja nie może być formą 

reklamy.
•  Używanie sformułowań i zwrotów 

zawartych w przewodniku projektu bądź 
broszurze informacyjnej produktu.

TAK! 
•  Długość do 5 zdań – zwięzłych, 

czytelnych i przejrzystych.
•  Twoje doświadczenia z ADIPOWER – 

W jakich sytuacjach Ci pomógł? 
•  Twoja ogólna, rzetelna ocena 

produktu.
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