
 
Grattis!   
Du har låst upp nivå 1 i din Insiders-kampanj! Du har fått din produkt. Nu är dags att testa den och skapa nya 
minnen! Är du nyfiken på hur du kan låsa upp alla nivåer? Fortsätt läsa, så förklara vi spelets regler för dig!   
  
Nivå 1:   
På nivå 1 behöver du samla kunskap! Innan du kan ta dig vidare till nivå 2, behöver du lära känna produkten 
helt igenom. Packa upp den och testa den! Samla hela familjen och testa spelen eller låt ditt barn leka med sin 
leksak. Glöm inte att föreviga minnena!   
Nivå 2:   
Wow! Du har redan tagit dig till nivå 2!   
På nivå 2 får du dela med dig av minnena. Innan du kan ta dig vidare till nivå 3 behöver du lägga upp minst 4 
bilder online på Facebook och Instagram med hashtaggen #HasbroGamesSV 

• Före  
o Visa hur spänd du är över att få testa din nya produkt. Kan dina barn inte vänta på 
att få testa sin nya leksak eller sitt nya spel? Förbereder du en underbar spelkväll? Dela 
med dig på internet!  

• Under   
o Vi vill se när du har det kul! Dela en bild eller video från din spelkväll eller din 
lekstund.    

• Efter  
o Blev mamma en dålig förlorare? Skapade du och dina barn någonting härligt av Play-
Doh? Spelade ni tills någon somnade vid bordet? Visa oss hur spelkvällen eller lekstunden 
slutade!   

• Selfie   
o Fånga de nya minnen du skapat! Det är kul för oss att se och du kommer att älska att 
blicka tillbaka på dessa bilder i flera år framöver. Försök att få med dig hela familjen!   

Nivå 3:   
Du har värsta flytet! Välkommen till nivå 3.   
På nivå 3 är det dags att skriva din interna recension. Du delar med dig av vad du tycker på My Experience. 
Tillsammans med Insiders-teamet förbättrar du din recension tills det är den bästa recension du någonsin 
skrivit!   
  
Den stora finalen:   
Nu är det dags att lägga upp din slutgiltiga recension! Du lägger upp din slutgiltiga recension på 4 olika 
webbutiker så att hela världen kan se!   
  
Lyckades du nå alla nivåer? Grattis! Då har du vunnit spelet! Det får du gärna dela med dig av på sociala 
medier.   

 


