Concursul “COOLcuriguuu: premii de 10(zece) pentru Idei de 10”
Compania Safir şi Deliciosul de Vaslui anunţă organizarea concursului online „COOLcuriguuu:
premii de 10(zece) pentru Idei de 10”, desfăşurat în perioada 22 octombrie - 28 decembrie
2012, pe o durată totală de zece săptămâni.
Implementată în cadrul campaniei „Deliciosul te învaţă”, competiţia este destinată
promovării calităţii produselor aflate sub marca Deliciosul de Vaslui şi are la bază zece reţete
culinare, realizate în format video şi prezentate în fiecare săptămână din cele zece pe pagina
oficială de Facebook a brandului.
Lansată într-o formă interactivă, colecţia de zece reţete reprezintă o sursă de inspiraţie
pentru fanii Deliciosului, dornici să adopte un stil alimentar sănătos, după nevoile şi bugetul
familiei. Ideile de 10 venite din partea Deliciosului de Vaslui sunt demonstraţii culinare
inedite, pe care toţi cei de acasă, cu puţin timp, bunăvoinţă şi îndemânare, le pot pregăti în
propria bucătărie.
Mecanismul concursului este simplu şi permite participarea tuturor celor care deţin un cont
de Facebook, cu excepţia angajaţilor grupului de firme Safir. Pentru a se înscrie în cursa
pentru premiile de 10 (zece), persoanele interesate trebuie să dea „Like” la pagina de
Facebook a Deliciosului şi să distribuie pe wall-ul personal, prin butonul „Share”, reţeta
desemnată pentru săptămâna respectivă.
În cadrul concursului, compania Safir va acorda prin tragere la sorţi câte o tabletă
săptămânal, din cele zece puse în joc. Informaţii suplimentare cu privire la regulile de
participare sunt disponibile în cadrul Regulamentului oficial publicat pe site-urile
www.safir.ro şi www.deliciosul.ro.

Despre compania Safir
Safir S.R.L. dispune de un modern abator de păsări, ferme proprii de creştere a puilor şi o
distribuţie a produselor extinsă pe întreg teritoriul ţării. Produsele abatorului Safir se
distribuie sub marca Deliciosul de Vaslui - produse din carne de pasăre, congelate sau
refrigerate, ambalate la pungă sau la taviţă. Principalele caracteristici ale produselor

Deliciosul de Vaslui sunt produs de încredere, calitativ din punct de vedere nutritiv, fără
adaosuri artificiale. Pentru mai multe informaţii accesaţi www.safir.ro.

