Wygraj zapas soli - wyniki
konkursu
Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie. Napłynęło
wiele interesujących zdjęć, ale najbardziej spodobało nam się
to:

Gratulacje dla Mileny Kaczmarek!
A naszych czytelników już teraz serdecznie zapraszamy do
kolejnego konkursu, który odbędzie się już niedługo.
…

Bez soli ciężko sobie wyobrazić gotowanie. Jest sól kamienna,
jest morska. Może być biała, czarna albo różowa. Rodzajów soli
jest wiele a łączy je jedno: wszyscy zapominamy o jej
kupowaniu
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych kochanych czytelników
ogłaszamy konkurs w którym do wygrania jest zapas soli.
Fundatorem nagrody jest firma Belever. Zajrzyjcie do ich
sklepu internetowego bo mają bardzo ciekawe produkty.
Co należy zrobić, aby wygrać zestaw soli z dostawą do rąk
własnych? Zadanie jest banalnie proste. Trzeba zrobić zdjęcie,
którego tematem będzie sól lub coś się z nią kojarzącego.
Liczymy na waszą kreatywność. Nie oceniamy jakości zdjęć,
tylko pomysłowość. Co nie znaczy, że ucieszymy się z fotek
robionych telefonem stacjonarnym
Zdjęcie prześlijcie na adres: swiezonapisane@wp.pl
Czekamy do 11 kwietnia. Zwycięzcę wybierzemy w dniu następnym
a nagrodę prześlemy pod wskazany adres na terenie Polski.
Powodzenia

Konkurs z Ko-Moda
Witajcie kochani czytelnicy!
Dzisiaj wraz z firmą Ko-Moda.com mamy dla Was konkurs, w
którym możecie wygrać parę pięknych sztybletów damskich w
dowolnym kolorze
Co trzeba zrobić, żeby wygrać?
1. Polubić fanpage Ko-Moda.com na FB. Tu jest LINK

2. Polubić fanpage Świeżo Napisane na FB. Tu jest LINK
3. Udostępnić na swoim profilu na FB post konkursowy – z
fanpage Swieżo Napisane. Tu jest LINK
4. NA BLOGU swiezonapisane.pl POD POSTEM KONKURSOWYM
odpowiedzieć na pytanie: Który kolor sztybletów wybierasz i
dlaczego?
Odpowiedzi zamieszczamy pod tą notką konkursową na blogu
swiezonapisane.pl.
Wyniki konkursu ogłosimy w środę 9 listopada 2016.
Nagroda zostanie wysłana kurierem pod wskazany przez laureata
adres na terenie Polski
Dostępne rozmiary i kolory sztybletów damskich według oferty
sklepu internetowego Ko-Moda.com:
http://www.ko-moda.com/53,sztyblety

Wyniki konkursu
Kochani czytelnicy,
konkurs na deski autorstwa Pawła Tomali właśnie dobiegł końca.
Dziękujemy Wam za udział we wspólnej zabawie
A teraz najprzyjemniejsza część, czyli ogłoszenie laureatów.
Duże deski wędrują do:
Hani Ziętkowskiej
i

Dawida Surowicza
a deskę średnią otrzymuje:
Joanna Staniszewska
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt przez
Formularz kontaktowy

Konkurs!
Witajcie kochani czytelnicy!

Dzisiaj wraz z Pawłem Tomalą mamy dla Was konkurs, w którym
możecie wygrać piękną deskę do serwowania potraw. Do rozdania
mamy 2 duże deski i jedną średnią.
Co należy zrobić, by wygrać?
Udostępnić post konkursowy na FB. Post jest TU
Odpowiedzieć na pytanie:
Jaką potrawę chcielibyście zaserwować swoim gościom na desce
Pawła?
Mile widziany przepis
Odpowiedzi zamieszczamy pod tym postem (Nie na FB, tylko na
blogu – komentarze pod postem. Nie zapomnijcie się podpisać –
jakoś trzeba będzie tego zwycięzcę zidentyfikować

Autorów najciekawszych odpowiedzi wybierze trzyosobowe jury w
następującym składzie: Paweł Tomala, Izabella Frączyk i Jagna
Rolska

Wyniki konkursu ogłosimy w piątek.
Deski autorstwa Pawła można obejrzeć i kupić TUTAJ
Nagrody zostaną wysłana pocztą pod wskazane przez laureatów
adres na terenie Polski

Wyniki konkursu
Witajcie kochani czytelnicy
Pierwszy konkurs na naszej stronie właśnie dobiegł końca.
Dziękujemy firmie M4Deco za ufundowanie nagrody a Wam, drodzy
czytelnicy, za wspólną zabawę.
Korzystając z okazji zdradzimy Wam, że następny konkurs już za
niespełna dwa tygodnie, więc bądźcie czujni.
Ale do rzeczy.
Laureatką konkursu, w którym do wygrania był koszyczek w
wybranym przez siebie kolorze i w którym zapytaliśmy o Wasze
ulubione letnie potrawy, jest autorka następującej wypowiedzi:
Ziemniaki ze skwarkami i zsiadłym mlekiem. Oczywiście mleko od
krowy, a nie z supermarketu (-: A na deser bułeczki drożdżowe
z jagodami, albo biszkopt z jagodami, dużą ilością galaretek i
bitą śmietaną (-:

Pasjonatko książek, hej, hej! O Tobie mowa
Gratulujemy wygranej i prosimy o kontakt przez formularz
kontaktowy w zakładce „Kontakt” na naszej stronie.
Dziękujemy wszystkim
Marzena, Iza i Jagna

Konkurs
Witajcie kochani czytelnicy!
Dzisiaj wraz z firmą M4Deco mamy dla Was konkurs, w którym
możecie wygrać piękny koszyczek w dowolnie wybranym kolorze i
fasonie
Co trzeba zrobić, żeby wygrać?
1. Udostępnić post konkursowy na FB. Post jest TU
2. Odpowiedzieć na pytanie: Jaką potrawę najbardziej
lubicie podczas lata i dlaczego?
Odpowiedzi zamieszczamy pod tym postem (Nie na FB, tylko na
blogu – komentarze pod postem. Nie zapomnijcie się podpisać –
jakoś trzeba będzie tego zwycięzcę zidentyfikować
Autora najciekawszej odpowiedzi wybierze trzyosobowe jury w
następującym składzie: Marzena Zdeb, Izabella Frączyk i Jagna
Rolska
Wyniki konkursu ogłosimy w piątek.

Nagroda zostanie wysłana pocztą pod wskazany przez laureata
adres na terenie Polski

