زودﻓﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﮔﻞ ﯾﺎ ﭘﻮچ… ﺑﺪون ﭘﻮچ!
]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۴
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻔﺎرش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﺬای زودﻓﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع(
ﻃﺮح ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﮔﻞ ﯾﺎ ﭘﻮچ… ﺑﺪون ﭘﻮچ!” ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روز ﺷﻨﺒﻪ » 12دی ﻣﺎه« ﺗﺎ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ » 16دی ﻣﺎه« اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرش ﻏﺬای ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4دو دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن  6S، 2ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ،دو ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  gear s2، 1ﻣﺎه ﻧﺎﻫﺎر راﯾﮕﺎن ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ 1 ،ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻫﺎر راﯾﮕﺎن ﺑﺮای  20ﻧﻔﺮ100 ،

ﻋﺪد ﺑﻠﯿﺖ دو ﻧﻔﺮه ﺳﯿﻨﻤﺎ 50 ،ﻋﺪد ﺑﻠﯿﺖ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻫﺰاران ﺟﺎﯾﺰه ی دﯾﮕﺮ…
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮﯾﻢ؟!

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻮاﯾﺰ ﻓﻮق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا از
ﻫﺮ ﯾﮏ از  1300رﺳﺘﻮران ﻋﻀﻮ زودﻓﻮد در ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ،اﻫﻮاز ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﯾﺎ ﮐﺮج ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از  6000ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰه
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺸﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰه ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد و
درﯾﺎﻓﺖ ﻋﯿﺪی از زودﻓﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ی ﭘﻮچ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
از ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺪون ﺟﺎﯾﺰه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺎرش را آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ از درﮔﺎه
ﺟﯿﺮﯾﻨﮓ )وﯾﮋه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻫﻤﺮاه اول ( و ﻫﭙﯽ ﮐﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ زودﻓﻮد وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ دو ﮐﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺷﻨﺒﻪ  12دی ﻣﺎه ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  16دی ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح ﺟﺎﻟﺐ “ﮔﻞ ﯾﺎ ﭘﻮچ…ﺑﺪون ﭘﻮچ!”
را ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ  http://zoodfood.comﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

