#stayathomewithdsport
#havefunandwinthegame

●Защо?
Светът е буквално застинал по време на пандемия, а спортните
фенове са жадни за развлечение!

За първи път в България,
провежда свръх популярните
сред младите хора куизове, но изцяло онлайн в най-популярната
социална мрежа у нас - Facebook!

●Kak?
В рамките на 40 минути, чрез специално лицензиран
интерактивен софтуер, последователите във Facebook
страницата на сайта и техни приятели, се включват в игра от
30 въпроса, за да покажат своите знания и да се борят за награда
в реално време!

● Календар, водещи, теми на FACEBOOK LIVE куизовете с ___
24.03 - епизод #1 с мартин русев - европейски и световен футбол през 21.век
31.03 - епизод #2 с евгени жечев - европейски и световен футбол през 21.век
07.04 - епизод #3 с мартин русев - познай футболиста по кратко описание
14.04 - епизод #4 с евгени жечев - български футбол през 21-век
21.04 - епизод #5 с мартин русев - световни първенства по футбол
28.04 - епизод #6 с евгени жечев - old school - българската следа на големите турнири

Резултати за една игра:
●
●
●
●
QUIZ епизод #1 тук

Reach: 20 000+
Engagement: 10 000+
Comments: 6 000+
Active players: 600+

станете партньор в
предстоящ куиз!

100%
logo

●

Досег на бранда ви до над 20 000+ истински
фенове и познавачи на спорта в реално време

●

100% графично брандиране на цялата игра лого/ключова визия през цялото време на
екрана

●

2 thank you споменавания - тази игра се
провежда, благодарение на + обявяване на
наградата от спонсора

●

Задайте един от въпросите в куиза от името
на вашия бранд

●

Осигурете вашия продукт/услуга като награда
за печелившия - (ваучер, код)

запазете своята игра с_______
на промо цени през месец април:
●
●

1̶ ̶20̶̶0̶ лв без ДДС
600 лв. без ДДС
Осигуряване на награда

#stayathomewithdsport
#havefunandwinthegame

