”Golden Emotion”
PCB CREATION 25 ÅR!
PCB Creation firar sin tjugofemte årsdag med att anordna en utlottning av fina priser för alla sina
kunder mellan den 1 Juni och 31 December 2017.
För dig som kund finns det inte mindre än TRE chanser att vinna exceptionella priser!
PCB lottar ut tusentals gåvor till ett värde av €190,000!
Hur går prisdragningen till?
1. Första Chansen
Kartonger, askar och påsar som beställs från PCB´s sortiment, producerade från den 1 juni till
31 december 2017 kommer vara märkta med en guldbiljett. (Distribueras av Femtorp
tidigast från den 26 juni!)
Vinsterna publiceras på www.goldenemotion25bypcb-creation.com. Logga in med hjälp av
den personliga koden angiven på guldbiljetten.
*En del produkter så som färgburkar, flaskor och strössel är för små för att bära guldbiljetten
och ingår därför inte i utlottningen, likaså produkter producerade före den 1 juni 2017.
Websidan nås från flera medier, smartphones, surfplattor, laptops, PC, Mac och är helt
dedikerad åt PCB`s 25 års jubileum. Första gången man loggar in med den personliga koden
angiven på guldbiljetten behöver man registrera en rad personuppgifter för att kunna delta i
utlottningen. Utan denna information kan man inte delta i prisdragningen. Informationen
tillåter PCB att skicka eventuellt pris till vinnarna. Observera att ev. vinstskatt betalas av
vinnaren. På hemsidan finner du även mer information kring tävlingen samt en video som
enkelt förklarar hur allt går till. Skulle inte detta vara tillräckligt finns det också möjlighet att
ställa frågor direkt till PCB, som besvaras inom 48h.
Vad kan man vinna i första chansen?
Drömweekend i New York, Paris eller Venedig
Oförglömlig middag på Jules Verne (Chef Alain Ducasses restaurang i toppen av Eiffeltornet).
Lyxigt gåvopaket och vistelse på Relais & Chateaux hotell
Underbar kväll på stjärnspäckad Michelin restaurang
Tillbringa en dag med världens bästa konditor
Kursdag i världens bästa konditorskola
Delta i PCB´s photo shoot för nästkommande produktkatalog
Teknikgåvor: Samsung tablet, Bose bluetooth högtalare, Apple klocka
Professionella verktyg utformade för just din verksamhet: Skräddarsydda formar, anpassade
produkter, termometers, personliga give aways m.m.

2.

Andra Chansen - Lottdragning 5 februari 2018!
Varje guldbiljett ger även möjligheten att vara med i en andra lottdragning vilken kommer
hållas av PCB Creation på Europa mässan i Paris den 5 februari 2018.
I andra chansen utlottas 2 resor till Ecuador till ett värde av 40 000 kr. I Ecuador får vinnaren
möjlighet att besöka det magnifika kakaoplantaget, Jambeli.
1 guldbiljett = 1 chans i dragningen.

3. Tredje Chansen – Instagram fototävling!
Fototävling från den 1 juni till den 31 december 2017 med fina priser att vinna varje vecka!
Dela ditt bästa ”Golden Ticket moment” på Instagram.

Hur fungerar det?
Ta en bild av ditt bästa ”Golden Ticket moment” med din guldbiljett. Guldbiljetten måste synas
på bilden.
Dela bilden på Instagram med @pcbcreation och #PCBgoldenemotion (delning + hashtag krävs
för att delta i tävlingen).
Tagga pcbcreation i ditt foto
Följ @pcbcreation på Instagram för att se om just DITT foto har vunnit!

*Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

För mer information:
www.goldenemotion25bypcb-creation.com

