Tävla i Folkets Bravo

Bravo ﬁrar 40 år som svensk klassiker och frukostfavorit. Detta uppmärksammar vi genom att utse Folkets Bravo
i en spännande och rolig tävling där du själv blandar din egen Bravo. Första pris är att just din juice blir verklighet
och kommer att säljas i butik. Dessutom vinner du en årsförbrukning* av Bravo till dig och din familj.
Det enda kravet för att du ska kunna tävla, är att du klipper ut och skickar 4 EAN-koder från valfria Bravo
produkter tillsammans med ditt tävlingsbidrag till Skånemejerier (senast 31/5 2013). Lycka till!

Välj dina favoritsmaker

Färglägg din juice

Skriv in vilka frukter din juice skall blandas av
och hur stor andel av varje frukt du önskar.
Tävlingstips! Köp hem olika Bravo Original och
smaka dig fram till en perfekt blandning.

Färglägg din egen förpackning och rita hur du
vill att den ska se ut. Om du vill kan du klippa ut
och klistra in bokstäver från Bravos egna typsnitt
på nästa sida.
Glöm inte att färglägga glaset i den färg du
tänker dig på din juice!

FRUKT

ANDEL

Kontaktuppgifter
Fyll i ditt namn, telefonnummer och
din adress så att vi kan kontakta dig
om det är du som blir en av vinnarna.
NAMN

TELEFON

ADRESS

Posta ditt bidrag tillsammans med 4 EAN-koder från valfria Bravo produkter
till Skånemejerier, Att. Folkets Bravo, 205 03 Malmö. Märk kuvertet med
”Min egna juice”.

Klipp och klistra
Vill du se hur din förpackning kommer se ut med Bravos egna typsnitt?
Klipp ut bokstäverna och klistra in dem på din förpackning.
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Tävlingsregler
Du kan lämna så många tävlingsbidrag du vill. Sista tävlingsdatum är 31/5 2013. Det enda tävlingskravet är
att du postar 4 EAN-koder från valfria Bravo produkter tillsammans med ditt tävlingsbidrag. Skicka kuvertet
till Skånemejerier, Att. Folkets Bravo, 205 03 Malmö. Märk kuvertet med ”Min egna juice”.
Vinnarna utses av en enväldig jury vars beslut inte kan överklagas. Juryn bedömer helhetsintrycket
– smak, namn, färgval och förpackning.
1:a pris

Din juice blir verklighet och kommer att säljas med ditt namn och din bild på paketet.
Dessutom vinner du en årsförbrukning* av Bravo till dig och din familj.

2–5:e pris

En årsförbrukning* av Bravo till dig och din familj.

Vid tävlingens slut kontaktas vinnarna personligen och publiceras på bravo.nu och Facebook. Eventuell vinstskatt
betalas av vinnaren. Bravo förbehåller sig rätten att diskvaliﬁcera oseriösa tävlingsbidrag, t.ex. om juicen getts ett
stötande produktnamn. Skånemejerier äger rätt att tillverka och distribuera de tävlingsbidrag som kommer in,
med eller utan justeringar.
* = Baseras på 4 personer som vardera konsumerar 2 dl per dag (ref. Livsmedelsverket). Därmed betyder en årsförbrukning för hela familjen 300 liter av valfri Bravo.

