Achiziţionează în perioada 1 septembrie - 15 octombrie 2013 minim
250 mp de folie autoadezivă 3M şi câştigă postul de copilot pentru 1 zi
în cadrul raliului Harghitei desfăşurat în perioada 25 - 26 octombrie 2013
Regulamentul campaniei poate fi descărcat de pe www.3M.ro/copilot

Copilot

pentru o zi

■ Campania se va desfăşura la nivel naţional, în perioada 1 septembrie - 15 octom-

brie 2013. În urma achiziţionării a minim 250 de metri pătraţi de folii autoadezive 3M,
participanţii pot câştiga postul de “Copilot pentru o zi!” în cadrul cursei de Shakedown a raliului Harghitei desfăşurat la Odorheiul Secuiesc în perioada 25 - 26 octombrie 2013. Alte 24 de premii surpriză vor fi oferite participanţilor la sfărşitul campaniei.

■ Atribuirea premiilor prezentei Campanii se efectuează la sfârşitul perioadei de promoţie

pe baza tragerii la sorţi ce va avea loc în data de 18 octombrie 2013 la sediul 3M România
SRL. Tragerea la sorți constă în extragerea aleatorie, manual, a 3 câștigători pentru postul
de “Copilot pentru 1 zi!” și a altor 24 de câștigători pentru premiile surpriză. Câștigătorii vor
fi anunțați telefonic în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data încheierii tragerii la sorți.
Premiul “Copilot pentru o zi!”se va acorda în perioada 24 - 25 octombrie 2013. Locaţia
pentru cursa de Shakedown va fi comunicată câştigătorilor începând cu data de 18 octombrie 2013. Premiile surpriză vor fi trimise prin curier la adresa indicată de cîștigător.

■ Produsele participante la campanie sunt detaliate în Anexa 1 a regulamentului campaniei care
poate fi descărcat accesând www.3M.ro/copilot sau scanând codul QR de mai jos.

Pentru mai multe detalii referitoare la campanie vă rugăm contactaţi reprezentanţii 3M:
1. Bogdan Alangiu
0733.668.841
bogdan.alangiu@mmm.com
2. Corina Drăghici
0731.270.501
cdraghici@mmm.com
sau reprezentanţii Leykom:
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