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Partisipasi dalam kampanye ini membutuhkan tindakan berikut oleh Peserta: 

• Wajib menyelesaikan ulasan produk dan survey akhir. 
• Harap diingat bahwa produk tidak dapat dikembalikan. 
• Semua perjanjian lain yang diperlukan yang dilakukan oleh Insiders saat berlangganan 

dapat ditemukan pada uraian di bawah ini 
 

Kegiatan Kampanye 

Sebagai peserta kampanye The Insiders #ByeLepek Bersama PANTENE Anti Lepek, pada saat seleksi 
awal Anda akan dikirimkan tautan untuk membeli sampo Anti Lepek PANTENE spesifik di Lazada. 
Setelah Anda melakukan pembelian dan mengirimkan bukti pembelian kepada The Insiders, tim kami 
akan mengirimkan pengembalian uang Anda 100% termasuk biaya pengiriman melalui GoPay. Peserta 
setuju untuk menyelesaikan kegiatan dari mulut ke mulut yang tercantum dalam surat kampanye 
Anda yang akan Anda terima secara digital setelah menerima produk Anda. 

Selain itu, penting bahwa Anda menyelesaikan survei akhir sehingga memberikan umpan balik 
keseluruhan PANTENE Anti Lepek di akhir kampanye. Survei akan tersedia secara online di akhir 
kampanye; Anda akan diberitahu tentang hal ini melalui email. Survei akhir harus diselesaikan pada 
tanggal yang ditentukan. 

 
Waktu 

Durasi kampanye dinyatakan dengan jelas di situs web dan melalui posting blog. Insiders akan diminta 
untuk membagikan umpan balik berkelanjutan mereka tentang PANTENE Anti Lepek antara Juni dan 
Juli 2020, untuk jangka waktu 3 minggu. 

 
Registrasi 

Anda dapat mendaftar untuk ikut serta dalam kampanye ini melalui situs web The Insiders Indonesia. 
Jika terjadi penyalahgunaan atau informasi palsu, Insider dapat dilarang dari kampanye tanpa 
peringatan. Untuk ikut serta dalam kampanye The Insiders, calon pelamar harus melengkapi daftar 
pertanyaan dengan jujur dan penuh. 

 
Keamanan 

Semua detail akan diperlakukan dengan kerahasiaan maksimal. Informasi pribadi tentang peserta 
hanya akan diberikan kepada pihak ketiga dengan izin eksplisit. 

 



 
Seleksi 

Peserta akan dipilih untuk kampanye ini berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh PANTENE. 
Pemilihan ini akan dilakukan oleh The Insiders, dan bersifat mengikat dan final. Kegagalan untuk dipilih 
tidak akan berpengaruh pada aplikasi atau partisipasi dalam kampanye lain yang dijalankan oleh The 
Insiders atau anak perusahaannya. Cara pemilihan ini dianggap perlu, karena jumlah kandidat 
seringkali jauh lebih tinggi daripada jumlah tempat yang tersedia. 

 
Detail Pembayaran 

Harap perhatikan bahwa setelah berlangganan kampanye ini, tidak diperlukan deposit. Setelah 
periode berlangganan ditutup, pemilihan awal peserta kampanye akan dilakukan. Jika terpilih, 
kandidat akan dikirimi email berisi tautan yang meminta mereka untuk masuk ke Lazada.co.id dan 
membeli produk mereka. Mereka akan dibawa ke sebuah tautan, di mana mereka akan dapat membeli 
produk spesifik PANTENE Anti Lepek yang dimaksudkan. Setelah kandidat melakukan pembelian di 
Lazada, mereka harus mengirim bukti pembelian ke The Insiders, kemudian tim kami akan 
mengirimkan pengembalian uang 100% termasuk biaya pengiriman melalui GoPay. 

 
Produk Tidak Untuk Di Jual 

Penjualan kembali produk, layanan, kupon atau voucher yang diterima melalui kampanye The Insiders 
atau disediakan oleh klien kami dilarang keras. Setiap pelanggaran ketentuan ini oleh anggota akan 
mengakibatkan penghapusan segera dari kampanye dan/atau penghentian keanggotaan The Insiders 
Anda tanpa batas waktu serta potensi tindakan hukum. 

 
Syarat & Ketentuan Umum 

The Insiders tidak bertanggung jawab atas masalah teknis atau masalah lain dalam kampanye ini yang 
disebabkan olehnya atau disebabkan oleh elemen yang tidak dapat dikendalikan oleh The Insiders 
atau PANTENE. Merupakan tanggung jawab masing-masing peserta untuk memastikan bahwa 
perangkat lunak dan perangkat kerasnya terlindungi, dan berada dalam kondisi kerja yang baik. 
Partisipasi dalam kampanye ini menyiratkan penerimaan tanpa syarat dari aturan-aturan ini. 

The Grapevine, berdagang dengan nama "The Insiders" dan disebut di bawah sebagai The Insiders, 
tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan langsung, tidak langsung, atau tidak disengaja 
akibat penggunaan situs web atau informasi yang diperoleh melalui situs web. 

The Insiders tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan cara apa pun atas potensi kerusakan 
yang ditimbulkan oleh anggota terdaftar sebagai akibat dari menggunakan produk atau layanan 
selama kampanye. 

Pabrik dan distributor tetap setiap saat bertanggung jawab bersama atas produk atau layanan yang 
digunakan anggota terdaftar selama kampanye. 

Anggota terdaftar harus setiap saat mematuhi instruksi pengguna dan/atau mematuhi dengan ketat 
selebaran instruksi untuk produk atau layanan. 

Situs web, serta konten teks, gambar, grafik, file suara, animasi, rekaman video, organisasi data, dan 
basis data yang mungkin telah dimasukkan (cth. Informasi) tetap menjadi kekayaan intelektual The 
Insiders. Informasi ini dilindungi oleh Undang-Undang 30 Juni 1994 yang meliputi hak cipta dan hak-
hak terkaitnya, dan secara keseluruhan peraturan yang berlaku untuk kekayaan intelektual. 



 

Anda memiliki hak untuk berkonsultasi mengenai informasi di situs web untuk penggunaan pribadi 
dan pribadi dan/atau mengunduhnya. Setiap penggunaan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada 
reproduksi, penyebaran, membuat tersedia untuk umum dan/atau digunakan kembali dalam bentuk 
apa pun, secara keseluruhan atau sebagian, sementara atau permanen, dari situs atau rincian The 
Insiders dilarang keras. tanpa izin tertulis sebelumnya dari The Insiders. 

 
Konten Yang Dihasilkan 

 

Ketika berpartisipasi dalam kampanye ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan 
kegiatan duta besar Anda dengan memposting konten online yang termasuk tetapi tidak terbatas pada 
gambar, video, ulasan, testimonial, tweet, dan format media lainnya (selanjutnya disebut "Konten 
Online"). Dengan berpartisipasi dalam kampanye ini, Anda setuju bahwa P&G dapat menggunakan 
atau memanfaatkan semua atau setiap Konten Online dalam kegiatan pemasaran baik untuk atau 
terkait dengan kampanye ini, atau untuk atau terkait dengan kegiatan pemasaran lainnya apa pun dan 
Anda dengan ini melepaskan hak kekayaan intelektual apa pun, untuk memasukkan tetapi tidak 
terbatas pada, hak cipta Konten Online. 

 
Bantuan Pelanggan 

Jika Anda memiliki pertanyaan atau mengenai kampanye ini atau syarat dan ketentuan di atas, silakan 
hubungi Orang Dalam melalui email menggunakan alamat email: infoindonesia@theinsidersnet.com  

 
Informasi Perusahaan Terdaftar 

The Insiders adalah perusahaan terdaftar berdasarkan alamat berikut:  

The Insiders Network Ltd 
5 Shenton Way 
UIC Building, #10-01 
Singapore 068808 
 
Nomor Registrasi: KVK.55180361 

 


