
Giv jeres kunder en unik mulighed for at være med til at sætte en sjov, social 
og velsmagende verdensrekord!

I samarbejde med Tivoli står danskerne sammen en plads i Guinness rekordbog for den officielle
verdensrekord i ølsmagning den 8. maj 2021. I er helt ekslusivt inviteret med på holdet som en officiel
partner, og får mulighed for at sælge smagekasserne som Ja-Tak tilbud i netop jeres forretning. Målt
på vores hidtidige succes med Danmarks Største Virtuelle Ølsmagning nr. 1 til 5 forventes
efterspørgslen at blive stor. 

Det bliver en eftermiddag fyldt med underholdning, livemusik, kendte gæster og naturligvis gode
danske specialøl. Der er 12 håndplukkede håndværksøl i smagekassen – alle udvalgt af en
ekspertgruppe med en række danske brygmestre og andre respekterede ølkendere.

Vi sender 4 timers live ølsmagning og underholdning fra plænen i Tivoli lørdag d. 8 maj. Alle kan se 
med på TV 2 Play – i smagekassen er der nemlig også et TV2 Play prøveabonnement, som giver fri
adgang i 30 dage.

Dine Ja-Tak kunder tildeles i første omgang smagekassen som købsbeviser, så dine kunder kan sikre
sig deres smagekasse her og nu – i god tid inden liveeventen afhentes smagekassen i butikken. 
Dermed giver Ja-Tak-tilbuddet mulighed for mersalg hos jer to gange. Vi hjælper også med en
promovideo med jeres logo samt tekst og grafik til de sociale medier.

Tilmeld dig Ja-Tak tilbuddet og hold dig opdateret via Facebook-eventen, 
hvor vi løbende fortæller mere om de deltagende bryggerier og øltyper:
Verdens Største Virtuelle Ølsmagning

SAMMEN SLÅR VI VERDENSREKORDEN
LIVE FRA TIVOLI DEN 8. MAJ 2021

SMAGEKASSEN INDEHOLDER:
12 danske specialøl fra 12 forskellige bryggerier
(33 & 50 cl.)
1 dagen-derpå-øl
2 after-tasting cocktails
1 måneds prøveabonnement til TV 2 Play (værdi 189,-)

PRIS: 449 kr. ekskl. pant
(rigeligt til 2 pers., nok til 3 pers.)

I-pris: 299,20 kr. ekskl. moms og pant

https://www.facebook.com/events/478421053333058/


HOW TO: JA-TAK PROCES
1. Læg Ja-Tak tilbuddet på jeres Facebook-side med afhentningsdato og

bestillingsdeadline – husk at understrege, at der er begrænset antal, og vær
opmærksom på kommentarsporet opslaget, så alle som kommenterer føler
sig godt behandlet, selv når der er udsolgt.

2. Kontakt vores call-center, og giv antal bestillinger på smagekasser
3. Dagen efter modtager I jeres købsbeviser fra vores call-center (dag til dag 

levering ved bestilling før kl. 15.)
4. Kunden kommer ned og betaler for deres købsbevis på afhentningsdatoen, 

hvor kunden får kvittering og købsbevis udleveret – husk at bede om kundens
telefonnr.

5. Fra uge 16 modtager I smagekasserne: Her poster I igen på Facebook: 
”Kom og hent din smagekasse – husk købsbevis & kvittering)

6. Kunden skal hente smagekassen i butikken senest mandag den 3. maj

MARKEDSFØRINGSMATERIALE:
Kort promovideo med dit logo
• Salgstekst til Facebook-opslag
• Opfølgningspost til Facebook:

”Kom og hent din smagekasse”

VIGTIGE DATOER:
Uge 9 & 10 > Ja-Tak tilbud runde 1
Uge 12 & 13 > Ja-Tak tilbud runde 2
Fra uge 16 > Levering af Ja-Tak tilbud ks.

OM KØBSBEVISET:
Kunden afhenter i første omgang deres Ja-Tak tilbud som Købsbevis, 
som vi printer og leverer i VSVS-layout med EAN nr., info om afhentning
af smagekassen + plads til butikkens stempel og underskrift. CALL-CENTER: +45 56 77 16 00 

vare nr.: 21653 VSVS SMAGSKASSE 40/15/18-33-50


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2

