Gratulacje!
Odblokowałeś poziom 1 kampanii dla wtajemniczonych! Otrzymałeś swój produkt. Czas go
przetestować i zacząć tworzyć wspomnienia! Jesteś ciekaw, co trzeba zrobić, aby odblokować
wszystkie poziomy? Czytaj dalej – wyjaśnimy Ci zasady gry!

Poziom 1:
Na poziomie 1 zdobywasz wiedzę! Zanim przejdziesz do poziomu 2, musisz poznać swój produkt na
wylot. Rozpakuj swój produkt i przetestuj go! Zbierz całą rodzinę, aby wspólnie przetestować swoje
gry lub pozwól dziecku pobawić się zabawką samemu. Nie zapomnijcie uwiecznić wspomnień!
Poziom 2:
Wow! Wkroczyłeś już na poziom 2!
Na poziomie 2 będziesz musiał podzielić się swoimi wspomnieniami. Przed przejściem na poziom 3
należy zamieścić co najmniej 4 zdjęcia online na Facebooku i Instagramie, oznaczając je hashtagiem
#HasbroClassicsPL
•

Przed zabawą
o

•

W trakcie gry
o

•

Pokaż nam, jak bardzo jesteś podekscytowany możliwością przetestowania nowego
produktu. Wasze dzieci chętnie testują nową zabawkę lub grę? Przygotowujesz się do
fantastycznego wieczoru gier? Podziel się tym w Internecie!

Chcemy zobaczyć Twoją radość! Podziel się zdjęciem lub filmem z wieczornego
seansu gier lub z zabawy.

Po zakończeniu zabawy

o

•

Czy mama przegrała? Czy wraz z dziećmi stworzyłeś coś niesamowitego z Play-Doh?
Czy graliście w gry tak długo, aż ktoś zasnął przy stole? Pokaż nam, jak zakończyła się
Wasza rozgrywka lub zabawa!

Selfie
o

Uchwyć nowe wspomnienia, które stworzyłeś! Oglądanie ich to dla nas frajda, a Ty z
przyjemnością spojrzysz na te zdjęcia po latach. Postaraj się zachęcić całą rodzinę!

Poziom 3:
Jesteś na fali! Witamy na poziomie 3.
Na poziomie 3 zaczniesz pisać swoją własną roboczą recenzję. W zakładce Moje Doświadczenia
podzielisz się swoją opinię na temat produktu. Razem z zespołem wtajemniczonych będziesz
udoskonalał swoją recenzję, aż stanie się ona najlepszą, jaką kiedykolwiek napisałeś!

Wielki Finał:
Czas zamieścić ostateczną wersję swojej recenzji! Udostępnij swoją recenzję na stronie 4 różnych
sklepów internetowych, aby cały świat mógł poznać Twoją opinię!

Czy ukończyłeś wszystkie poziomy? Gratulacje! Wygrałeś grę! Jeśli chcesz, możesz podzielić się tym
na portalach społecznościowych

