FAQ Kotlin – Kampania „Co z ketchupem?”
1. Na czym polega obecna aktywność marki Kotlin pod hasłem „Co z
ketchupem”?
Aktywność marki Kotlin pod hasłem „Co z ketchupem?” to seria 3 różnych
spotów (emitowanych w TV i online) oraz połączona z nią aktywacja na stronie
www.ketchupy.pl. Głównym bohaterem jest Karol Strasburger, który dopytuje
swoich rozmówców w spotach oraz konsumentów „co jedzą z ketchupem”?.
Odpowiedzi są bardzo różne i podkreślają nie tylko uniwersalność ketchupu
Kotlin, ale również dowolność w łączeniu go z ulubionymi przysmakami i
daniami.
CZAS TRWANIA: Od 15.04.2021 do 10.06.2021
STRONA AKTYWACJI: www.ketchupy.pl
2. O co chodzi w aktywacji?
Zdajemy pytanie użytkownikom "Co można jeść z ketchupem?", pozwalamy im
wpisywać odpowiedzi na to pytanie na stronie, a potem na każdy wpis
reagujemy innym GIF’em - reakcją Karola Strasburgera.
Reakcje w formie GIF’ów są losowane w zależności od tego jaką odpowiedź
wpisze użytkownik.
Na stronie ketchupy.pl – użytkownik ma do dyspozycji dwie ścieżki:
•
Zabawa - użytkownik bawi się we wpisywanie jak największej ilości
reakcji - nic nie wygrywa, po prostu zgaduje GIF’y. Po odgadnięciu
GIF’a może go też udostępnić na Facebooku, a po wpisaniu 5
odpowiedzi, może przejść do drugiej ścieżki konkursowej -->
•
Konkurs - część 1 (od 15.04.2021 do 10.06.2021) - użytkownik ma za
zadanie wpisać 5 potraw/fraz, wtedy odblokowuje się możliwość
wzięcia udziału w konkursie. Konkurs oparty jest o pytanie otwarte.
Użytkownik wpisuje odpowiedź na pytanie otwarte – pt.„ Napisz
dlaczego Twoim zdaniem z ketchupem Kotlin wszystko smakuje lepiej?”
(na maksymalnie 1000 znaków), wysyła odpowiedź i może wygrać
kuferek pełen ketchupów Kotlin - komisja wybiera najbardziej kreatywne
odpowiedzi.
•

Konkurs - część 2 (od 28.04.2021 do 10.06.2021) - użytkownik ma za
zadanie nagrać GIF’a, w którym sam reaguje na potrawę z ketchupem
Kotlin.
Po nagraniu GIF’a z kamerki swojego urządzenia, wysyła zgłoszenie.
Najlepsze odpowiedzi zostają nagrodzone laptopami MacBook Air
Apple M1 (13 inch, 256 GB) - komisja wybiera najbardziej kreatywne
video-GIF’y.

3. Kto może brać udział w aktywacji?
W aktywacji mogą brać udział wszyscy użytkownicy od 16 roku życia.
4. Na czym polega odgadywanie reakcji Karola?
Odgadywanie reakcji Karola polega na wpisywaniu dań/potraw, które można
jeść z ketchupem. Użytkownik wpisuje hasła i klika w przycisk „SPRAWDŹ
REAKCJĘ KAROLA” - wówczas wyświetla mu się reakcja (w formie GIF’a).
Odgadnięte reakcje można też udostępniać w formie GIFów na Social
Mediach. Po odgadnięciu reakcji Karola można kliknąć w przycisk:
„UDOSTĘPNIJ REAKCJĘ KAROLA”.
5. Co mogę wygrać? Jakie są nagrody?
Są 2 rodzaje nagród w konkursie:
1.Nagrody w konkursie za część pierwszą z pytaniem otwartym: to kuferek z
ketchupami Kotlin. Ilość nagród to 50 sztuk kuferków - komisja wybiera
najbardziej kreatywne odpowiedzi.
2.Nagrody w konkursie za część drugą z nagrywaniem GIF’ów to laptopy
MacBook Air Apple M1 (13 inch, 256 GB). Ilość nagród to 10 sztuk - komisja
wybiera najbardziej kreatywne video-GIF’y.
6. Kiedy dowiem się o wygranej?
Komisja po zebraniu wszystkich zgłoszeń konkursowych z pierwszej i drugiej
części, ogłosi wyniki każdemu wygranemu indywidualnie w formie mailowej
maksymalnie 30 dni po zakończeniu konkursu, dodatkowo lista laureatów
pojawi się na stronie ketchupy.pl (zakończenie konkursu 10.06.2021 23:59 –
kontakt z laureatami maksymalnie do 09.07.2021 do 23:59)
7. Jak zostanie wysłana nagroda?
Nagrody zostaną wysłane do laureatów po wcześniejszym kontakcie w formie
przesyłki kurierskiej. Laureaci będą zobligowani do wypełnienia protokołu
odebrania nagrody – protokół widnieje jako Załącznik Nr 1 do regulaminu
konkursu.
8. Jak mogę skontaktować się z działem obsługi klienta?
Z obsługą klienta można skontaktować się bezpośrednio przez formularz
kontaktowy na stronie ketchupy.pl lub w wiadomości prywatnej na
Facebook’u - www.facebook.com/KetchupyKotlin/

