Mecanismul campaniei "Iubim si daruim cu Schar" | #IubimSiDaruim
1. Retete

Bloggerul culinar primeste acasa mai multe produse fara gluten Schar (dulciuri, faina, biscuiti, mai multe
sortimente de paste etc.), apoi creeaza cate o reteta (sau mai multe) pentru fiecare dintre urmatoarele
categorii:
1. Desert fara gluten
2. Paste fara gluten
3. Aperitive fara gluten
Retetele trebuie sa fie in ton cu tematica acestei campanii, si anume sa fie retete „romantice”, potrivite
pentru Luna Dragostei sau pentru o cina romantica.
Bloggerul mentioneaza in cadrul retetei numele produsului Schar folosit (produsul sa fie vizibil si in pozele
retetei) si ca participa in campania „Iubim si Daruim cu Schar” (link-ul oficial va fi furnizat mai tarziu).
2. Concurs pentru cititori | #IubimSiDaruim
De asemenea, se va organiza si o parte de concurs pentru urmaritorii blogurilor. Fiecare blogger isi va
provoca cititorii sa lase un comentariu pe blogul sau in care sa "daruaisca" un gand bun, o poveste de viata,
o experienta povestita, care sa ne inspire pe toti sa fim mai generosi, mai buni, mai iubitori. Schar va alege
o persoana dintre cele participante, cea cu povestea cea mai interesanta, si pe care o va premia cu
produse fara gluten pentru o luna intreaga!
3. Promovare
Pe celiaci.ro voi adauga si o galerie cu link-uri catre toate retetele participante la concurs, iar la finalul
campaniei voi realiza un ebook cu retetele inscrise (si linkuri catre bloguri) in care fiecare blogger participant
va avea si o pagina de prezentare.
Toate retetele bloggerilor vor fi promovate si pe pagina de Facebook Schar nume reteta + link + poza +
@blog dar si in grupul de Facebook Celiaci.ro. Albumul cu retete va fi promovat si prin reclame pe
Facebook, iar astfel bloggerii participanti vor capata mai multa expunere.
4. Premii pentru bloggeri
La finalul campaniei, Schar Romania ofera 4 premii pentru cele mai inspirate retete inscrise de bloggerii
participanti in campanie:
Premiul cel mare: Card cadou in valoare de 500 lei | Pentru bloggerul cu cele mai inspirate retete la
toate categoriile din concurs.
Premiul pentru categoria 1: Set pentru copt, 4 piese, Bialetti Exquisite
Premiul pentru categoria 2: Aparat pentru paste KingHoff
Premiul pentru categoria 3: Cantar de bucatarie retro, Bestron, capacitate 5kg

Campania incepe pe 1 Feburarie si se termina pe 29 Februarie. Castigatorii vor fi anuntati pe 1 Martie.

