ﺟﺎﯾﺰه ﻋﺠﯿﺐ ﯾﮏ اﯾﺮﻻﯾﻦ :ﺳﻔﺮ دور دﻧﯿﺎ در
ازای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻋﮑﺲ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و
ﻣﺮدم دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺟﺪا ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ،

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﺖ ﺑﻠﻮ در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺷﺎﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دور دﻧﯿﺎ را

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺖ ﺑﻠﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺖﻫﺎی

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد را ﭘﺎک ﯾﺎ آرﺷﯿﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ روز
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺖ ﺑﻠﻮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪی در
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

اﻣﺎ ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺟﺖ ﺑﻠﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓ  Allyoucanjetsweepstakesو
ﺗﮓ ﮐﺮدن  Jetblueدر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ،ﺷﻤﺎ و ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه

دﯾﮕﺮﺗﺎن ﺑﺮﻧﺪه ﺳﻔﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺟﺖ ﺑﻠﻮ اﻋﻼم ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺳﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ واﺗﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺮدن ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد در ﺑﺮدن  ۱۰۰ﻫﺰار دﻻر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.

آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را در ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

