NAGRADNI NATJEČAJ „Znak po znak do krimića!“
Tele2 i Zagreb Book Festival nagrađuju najbolju SMS krimi priču do 160 znakova.

Pošaljite svoju SMS krimi priču na 60095 od 18.05. do 24.05.2015. i osvojite vrijedne nagrade. U
nagradnom natječaju mogu sudjelovati samo korisnici Tele2 usluga. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn
(PDV uključen u cijenu). Broj prijavljenih priča nije ograničen.
Ocjenjivački sud odabrati će 3 najbolja SMS krimića te pobjednike natječaja objaviti 1. lipnja 2015. u
12:00 sati na svojim Facebook stranicama (Tele2 i Zagreb Book Festival).
Ocjenjivački sud radit će u sastavu:
1.
2.
3.
4.

Ivana SIMIĆ BODROŽIĆ - književnica
Lidija KRVARIĆ - direktorica marketinga „Naklada Ljevak“
Silvana BAN – brand i media manager – Tele2
Vedrana HERCIGONJA MAJETIĆ – direktorica odnosa s javnošću – Tele2

Po odabiru 3 najbolje priče organizator će kontaktirati pobjednike na broj s kojeg je priča poslana kako
bi prikupio osobne podatke za proglašenje pobjednika i dostavu nagrada.
Najbolje priče biti će objavljene na Tele2 i Zagreb Book Festival Facebook stranicama.

Nagrade:

1. NAGRADA - Komplet knjiga u vrijednosti 1000 kuna: JENSA LAPIDUSA – STOCKHOLMSKA
TRILOGIJA (Laka lova 139 kuna, Nemoj zajebat 139 kuna, Života na visokoj nozi 139 kn) /
PEPELJUGE (139 kn) - KRISTINA OHLSSON / ŽENE KOJE PUŠU U ČVOROVE (139 kn) ECE
TEMELKURAN / SLONICA KOJA JE IZGUBILA SREĆU (129 kn), DNEVNIK GRADSKE CURE (129
kn), PRAVILA NASLJEĐIVANJA (129 kn)
2. NAGRADA - Komplet knjiga u vrijednost 500 kuna: LUĐACI I BEZVEZNJACI – ULF STARK (99
kn) / PEPELJUGE - KRSTINA OHLSSON (139 kn) / ECE TEMELKURAN – ŽENE KOJE PUŠU U
ČVOROVE (139 kn)
3. NAGRADA – Knjige u vrijednosti 250 kuna: ISPOVJEDNA TAJNA DRAGO HEDL (129 kn) /
PEPELJUGE KRISTINA OHLSSON (139 kn)

Svaka prijava na nagradni natječaj putem SMS poruke biti će potvrđena povratnom SMS porukom
sljedećeg sadržaja: „Hvala na sudjelovanju u nagradnom natječaju Znak po znak do krimića! Imena
dobitnika ćemo objaviti na Tele2 i ZBF Facebook stranici 1. lipnja. Tvoj Tele2“

