Pracujte s FACEBOOKEM a vyhrajte zajímavé ceny
To je motto soutěže KRÁL VÍN České republiky pro české a moravské vinaře
Termín soutěže: 19. 3. 2018 – 30. 4. 2018
Cíl soutěže: pomocí skutečné reklamní kampaně na DNY V RŮŽOVÉM (veřejné degustace všech
růžových vín přihlášených do JAROVÍN ROSÉ 2018 a všech sektů přihlášených do KRÁLE VÍN České
republiky 2018) si vyzkoušet sílu synergie a způsoby komunikace na nejpopulárnější sociální síti
Facebook, osvojit si tyto znalosti a zároveň pomoci propagaci svých vín na DNECH V RŮŽOVÉM
prezentovaných.

Podmínky soutěže:
1. Vinařství označí stránku Facebook KRÁL VÍN České republiky
https://www.facebook.com/KralvinCR/ „to se mi líbí“
2. Vinařství označí stránku JAROVÍN ROSÉ https://www.facebook.com/JarovinRose/ „to se mi
líbí“
3. majitel vinařství nebo správce Facebooku se přidá do skupiny Vinaři KRÁL VÍN České
republiky https://www.facebook.com/groups/kralvin/
4. Vinařství přidá do svých událostí všechny události stránky KralvinCR
https://www.facebook.com/pg/KralvinCR/events/?ref=page_internal
5. Vinařství bude likovat a sdílet na své homepage posty umístěné na facebookové stránce
KralvinCR a označené Vinaři KRÁL VÍN České republiky nejpozději do 24 hod od jejich
uveřejnění
6. Za každý udělený „like“ získává vínařství 1 bod
7. Za každý sdílený post získává vínařství 1 bod
8. Vinařství s nejvíce body vyhrává vinotéku Haier
9. Vinařství s druhým nejvyšším počtem bodů vyhrává zápůjčku vozidla FORD dle vlastního
výběru na týden – Ford AMB
10. Vinařství s třetím nejvyšším počtem bodů vyhrává 1000 zátek DIAM 5 s potiskem zdarma od
CORC JANOSA
11. Vinařství se čtvrtým nejvyšším počtem bodů vyhrává pobyt pro 2 osoby na 2 noci
v kterémkoliv hotelu Clarion v ČR
12. Vinařství s pátým nejvyšším počtem bodů vyhrává JEDNOBAREVNÝ POTISK ZDARMA – při
objednání sklenic z produkce Crystalite Bohemia v množství 150 – 500 kusů od SAHM
GASTRO
13. V případě bodové rovnosti budou vítězové losováni v živém vysílání na Facebooku

Jak na jednotlivé úkony:
OZNAČENÍ „TO SE MI LÍBÍ“
1. přihlaste se k Facebooku
2. zvolte stránku https://www.facebook.com/KralvinCR/
3. stiskněte tlačítko „to se mi líbí“

4. rozbalte nabídku „…“ na „dát to se mi líbí jménem stránky“ a stiskněte. Máte-li více firemních
stránek, dostanete výběr z lišty.

5. opakujte stejné na stránce https://www.facebook.com/JarovinRose/

PŘIDÁNÍ DO SKUPINY
1. přihlaste se k Facebooku
2. zvolte stránku https://www.facebook.com/groups/kralvin/
3. stiskněte tlačítko „přidat se ke skupině“

PŘIDÁNÍ UDÁLOSTÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

přihlaste se k Facebooku
zvolte stránku https://www.facebook.com/KralvinCR/
vyberte nabídku „události“
vyberte jednu událost
rozbalte nabídku „…“
stiskněte „přidat na stránku“
máte-li více firemních stránek, objeví se roleta s nabídkou stránek
vyberte a stiskněte „přidat na stránku“
opakujte postupně u všech událostí

