Przewodnik projektu

Twój Party Pack

Twoje zadania
1. Smacznego!
Zacznij od schrupania
ulubionego smaku Pringles.

4x

2. Party Pack

miej zawsze przy
sobie – nigdy nie wiesz gdzie spotkasz znajomych, z którymi będziesz chciał podzielić
się Pringlesami.

3. Zaskocz znajomych
Twoim pomysłem na post w mediach
społecznościowych!

Baw się, inspiruj, zaskocz znajomych z hashtagiem

#PringlesMyWay
– zdobądź jeden z 25 aparatów instax lub jeden z 45 kodów miesięcznego dostępu do Netflix!

25x

45x

#PringlesMyWay
4. Zbierz opinie

o Pringles od

znajomych i rodziny, którzy mieli okazję
spróbować tych niesamowitych chipsów
– wykorzystaj do tego książeczkę Twoje
badanie opinii dołączoną do zestawu
Ambasadora.

5. Podsumuj

swój udział w projek-

cie – wypełnij ankietę końcową.

Pringles Original

PringlesMyWay
#PringlesMyWay

To od niego wszystko się zaczęło. Pierwszy smak

Zrób
w mediach
to po swojemu,
społecznościowych
tak jak chcesz!

zamknięty w legendarnym już kształcie hiperbolicznej
paraboloidy, który pasuje jak ulał do unikalnej puszki
w kształcie tuby. Tyle historii – od awangardy, przez
zakręcone smaki, aż po niekończącą się zabawę – nic
dziwnego, że to więcej niż chipsy!

Poczęstuj
Pringlesami

Pringles Paprika kogo chcesz!
Ten egzotyczny smak jest jak rajd przez pustynię
przypraw za kierownicą napędzonego ziemniakami
jeepa jadącego na czołowe zderzenie ze skrzynią
papryki. BUM! I już spada na Ciebie pobudzający
zmysły paprykowy pył. Koniecznie zaplanuj chwilę
na ochłonięcie.

Pringles Sour
Cream & Onion
Chrup Pringlesy

kiedy chcesz!

Współczesna nauka nie jest w stanie wyjaśnić fenomenu
połączenia smaku śmietany, cebulki i ziemniaków. To po
prostu kombinacja stworzona przez naturę i dopracowana
przez człowieka. Czegoś takiego się nie kwestionuje.
Wszyscy uwielbiają je chrupać.

Baw się, inspiruj, zaskocz znajomych i followersów pomysłem na Twój moment
z Pringles. Opublikuj post w mediach społecznościowych, który pokaże
gdzie? kiedy? z kim? jak? sięgasz po ulubione Pringles. Do swojej publikacji
koniecznie dodaj #PringlesMyWay i krótki opis. To w końcu Twój moment
z chipsami Pringles!

Zabierz Pringles
Najciekawsze posty zostaną nagrodzone jednym z 25 aparatów
instax lubPack
jednym z 45tam
kodów
Party
miesięcznego dostępu do Netflix!

 
Ciesz się chwilą
z Pringles

jak chcesz!

gdzie chcesz!

PringlesMyWay
Zrób to po swojemu,
tak jak chcesz!

Zabierz Pringles
Party Pack tam

Poczęstuj
Pringlesami

gdzie chcesz!

kogo chcesz!

Ciesz się chwilą
z Pringles

jak chcesz!

Chrup Pringlesy

kiedy chcesz!
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