
 

 

Tillykke!  

Du har låst level 1 op af din Insiders kampagne! Du har modtaget dit produkt og det er tid til at teste 

det og skabe minder. Er du nysgerrig på, hvordan du åbner alle levels? Så fortsæt med at læse, mens 

vi forklare dig spillets regler! 

 

Level 1:  

På level 1 skal du indsamle viden! Inden du kan gå videre til level 2, skal du lære dit produkt at kende 

indefra og ud. Pak dit produkt ud og test det! Få hele familien til at teste dine spil eller lad dit barn 

lege med deres legetøj. Glem ikke at fange minderne med dit kamera!  

Level 2:  

Wow! Du klarede den allerede til level 2!  

På level 2 skal du dele dine minder. Inden du kan gå videre til level 3, skal du poste mindst 4 billeder 

online på Facebook og Instagram med hashtagget #HasbroClassicsDK. 
  

● Inden 

o Vis os, hvor begejstret du er for at teste dit nye produkt. Er dine børn ivrige efter at 

teste deres nye legetøj eller spil? Forbereder du dig på en fantastisk spilleaften? Del 

det med internettet! 

 

 

 



● Under  

o Vi vil gerne se dig have det sjovt! Del et billede eller en video fra din spilleaften eller 

fra legen.    

● Efter 

o Endte mor med at blive en dårlig taber? Lavede dine børn noget helt fantastisk med 

Play-Doh? Spillede I spil indtil en faldt i søvn hen over bordet? Vis os, hvordan dit spil 

eller legen sluttede!  

● Selfie  

o Indfang de nye minder du har skabt! Det er sjovt for os at se, og du vil elske at kunne 

vende tilbage til disse billeder i løbet af de kommende år. Prøv at få hele familien 

med!   

Level 3:  

Det kører bare for dig! Velkommen til level 3.  

På level 3 begynder du at skrive på din interne anmeldelse. Du deler, hvad du synes om dit produkt i 

“My Experience”. Sammen med Insiders-teamet forbedrer du så din anmeldelse, indtil det er den 

bedste anmeldelse, du nogensinde har skrevet!  

 

Den store finale:  

Tid til at dele din færdige anmeldelse! Du skal poste din endelige anmeldelse på 4 forskellige 

webshops, så hele verden kan se den! 

 

Kom du igennem alle levels? Tillykke! Du har vundet spillet! Du kan også dele det på sociale medier, 

hvis du skulle få lyst        

 


