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Campania “Mickey și Piloții de curse” și-a găsit câștigătorii!
Cele 11 premii ale campaniei organizate de NextGen Communications și Disney și-au
găsit fericiții câștigători.
Campania s-a desfășurat în perioada 01.05.2017 – 31.05.2017 și s-a adresat tuturor
clienților NextGen care au răspuns correct la întrebările adresate pe pagina de
Facebook NextGen Communications.
Premiile 1 Tableta Samsung, 5 Seturi Minifigurile "Mickey si Pilotii de curse„ și 5
termosuri "Mickey si Pilotii de curse” au fost oferite de Disney cu ocazia debutului
noului serial de succes Mickey și Piloții de curse.

Păşcănenii sunt norocoşi! Au luat cele mai mari premii la o campanie marca NextGen
Communications.
Consumatorii serviciilor de televiziune, internet și telefonie NextGen Communications
au avut parte de o surpriză din parte companiei. Este vorba despre o nouă campanie,
intitulată de data aceasta, Mickey şi piloţii de curse, desfăşurată în luna mai, care a pus
la bătaie 11 premii importante.
"Firma noastră Next Gen Communications a început o nouă campanie online, pe pagina
de Facebook. Aceasta a fost desfăşurată în perioada 1 mai -31 mai. A oferit
posibilitatea tuturor abonaţilor Next Gen să câştige unul din cele 11 premii. Premiile au
fost extrase în data de 15 iunie, iar doi dintre cei mai mari câştigători sunt păşcăneni", a
declarat Gabriel Constantinescu, coordonator echipă vânzări NextGen Pașcani.
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Din dorința de a răsplăti fidelitatea abonaților săi, astfel de acțiuni promoționale au
devenit tradiţie, NextGen organizând lunar astfel de campanii cu premii substanțiale.
Lista completă a câștigătorilor poate fi consultată în cadrul paginii de internet a
companiei, www.next-gen.ro

Despre NextGen Communications
internet – televiziune – telefonie
Una dintre cele mai dinamice echipe din telecomunicații din România, NextGen a fost
înființată în 2008 ca parte a grupului Telekom România.
Conectăm peste 220.000 abonați în 37 orașe mari și peste 300 de localități. Suntem
disponibili prin cele 55 de magazine sau non-stop prin Call Center, solicitările fiind
soluționate în cel mai scurt timp.
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