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CSATLAKOZZ A TIENS VIDEO 
KÖZÖSSÉGI MÉDIA KAMPÁNYHOZ

Miért indítottuk el ezt a kampányt?
Az embereket nagyon foglalkoztatja az egészséges 
táplálkozás kérdése. Aggasztó, hogy a növényvédő szerek 
maradványként jelen vannak élelmiszereinkben és vizeinkben, 
mely által belekerülnek a teljes táplálékláncba. További 
aggodalomra adhat okot az antibiotikumokkal kezelt 
haszonállatok húsa.

Mindannyian ismerjük ezeket a tényeket! Azt azonban 
kevesen tudják, hogy létezik egy otthoni módszer/készülék, 
amely segít eltávolítani ezeket a káros anyagokat ételeinkből! 

Mutasd be egy videóban és oszd meg a TIENS ÚJ 
Zöldség- és Gyümölcs Tisztító Készülékét és 
gyűjtsd be a „tisztán étkezés” díját!



VIDEÓ-KÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Mondd el követőidnek, miért 
döntöttél úgy, hogy 
megtisztítod ételeidet

- pl. azt szeretném, ha a 
családom egészségesen 
étkezne, 

- bio-élelmiszereket szoktam 
vásárolni, de azok nagyon 
drágák, ezért úgy döntöttem, 
hogy ezzel a készülékkel oldom 
meg a „tisztán étkezést”.

- Nem voltam elégedett a 
vásárolt élelmiszerek 
minőségével, főzés közben 
mindig valami furcsa szagot 
éreztem, ezért most 
kipróbálom a TIENS Zöldség- és 
Gyümölcs Tisztítóját. 

A tisztítási technológia 
ismertetése
- a legmodernebb hidroxil-víz 
elektrolízis technológia – erős 
oxidációs folyamat, melynek 
segítségével semlegesíthetők az 
élelmiszerekben lévő vegyi 
anyagok.

Mondd el nézőidnek, 
hogy van egy új 
készüléked

• győződj meg róla, hogy a 
készülék és az ételek jól 
láthatóak a videón,

• bizonyosodj meg róla, 
hogy a bekészítés szép és 
rendezett,

• készülhet videód a 
konyhában, étkezőben, de 
akár a nappaliban is,

• megörökítheted az első 
használat élményét,

• ajánlott tartóállvány 
használata, de meg is 
kérhetsz valakit, hogy 
segítsen a felvétel 
elkészítésében,



OSZD MEG A
VIDEÓDAT

• Oszd meg videódat a
FB/Instagram oldaladon    
(2022. március-április)

• Gyűjts be rá legalább 30 like-ot 
és 15 megosztást+hozzászólást

• Küldd el videód közösségi média
megosztásának linkjét ide: 
info@tienseurope.com



A LEGJOBB VIDEÓK DÍJA:

1. hely
1 db UV Vákumos atkaírtó 
porszívó €250 értékben

2. hely
2 db díj: egyenként
€150 értékű JTMM 

kupon

3. hely
3 db díj: egyenként  
€100 értékű JTMM 

kupon 



Sok sikert!


