#diEndorseSania, Mau?
Millenial Mom

Dapatkan hadiah Voucher Belanja senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan produk-produk Sania senilai
Rp500.000

Â KETENTUAN UMUM KOMPETISI

1. #diEndorseSania adalah adalah program promosi Instagram dari brand Sania yang memberikan kesempatan
kepada para followers untuk bekerja sama dengan brand Sania sebagai endorser.
2. Program promosi ini terbuka bagi semua orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

●
●
●
●

Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia
Berusia minimal tujuh belas (17) tahun,
Memiliki kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku.
Postingan yang mengandung gambar atau cerita yang digunakan tidak boleh mengandung unsur pornografi
dan/atau menyinggung SARA dan/atau mengandung muatan politis dan/atau melanggar hak cipta orang lain dan
ketentuan hukum yang berlaku dan harus berdasarkan pada kejadian sesungguhnya.

1. Promo ini tidak berlaku bagi karyawan beserta keluarganya dari PT Sari Agrotama Persada dan pihak-pihak yang
turut terlibat dalam menyelenggarakan Promo ini.
2. Dengan mengikuti promo ini, peserta memberikan izin kepada Pihak Penyelenggara (brand Sania) untuk
menggunakan, termasuk mempublikasikan, materi peserta yang diikutsertakan untuk kepentingan Promosi tanpa
pemberitahuan kepada peserta tersebut dan tanpa kompensasi dalam bentuk apapun.
3. Penyelenggara dapat menggunakan data-data peserta untuk keperluan perusahaan dalam mengembangkan
strategi marketing.
4. Brand Sania berhak untuk mendiskualifikasi peserta dan/ atau pemenang yang tidak memenuhi persyaratan
Peraturan Resmi promosi ini.
5. Pemenang akan dipilih oleh Dewan Juri yang ditunjuk oleh Panitia penyelenggara.
6. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
7. Perubahan atas ketentuan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
8. Informasi resmi untuk ketentuan ini dimuat di laman resmi Sania di PastiSania.com.
9. Hati-hati penipuan, pihak penyelenggara tidak memungut biaya apapun.

MEKANISME #diEndorseSania

1. Kompetisi ini diadakan dari tanggal 1-31 Maret 2018 dengan batas akhir pengunggahan pada tanggal 31 Maret
2018 pukul 23.59 WIB.
2. Peserta wajib follow akun media sosial Instagram Sania @pastisania.
3. Peserta wajib aktif mengunggah (upload) konten yang berhubungan dengan Sania yang dibuat sendiri atau repost
dari instagram @pastisania dan menceritakan pengalaman tentang menggunakan produk Sania melalui media
sosial Instagram dengan menambahkan hashtag #diEndorseSania dan #PastiSania.
4. Tag media sosial Instagram Sania @pastisania.
5. Tag minimal 3 orang teman di Instagram dan ajak turut berpartisipasi dalam program ini (berlaku untuk setiap
postingan).
6. Setiap peserta boleh mengunggah (upload) lebih dari satu konten. Semakin banyak upload kesempatan menang
semakin besar.
7. Pihak Penyelenggara, menurut pertimbangannya sendiri, berhak untuk mendiskualifikasikan Peserta maupun
Pemenang yang tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan ini dan Pihak Penyelenggara berhak untuk
memberikan hadiah kepada peserta lainnya.
8. Tim Panitia berhak untuk menampilkan foto dan data pemenang untuk keperluan publikasi dan promosi di semua
media atau aset promosi Sania tanpa tambahan biaya/kompensasi kepada peserta.
9. Secara acak, pihak penyelenggara berhak melakukan verifikasi peserta melalui pesan Pribadi media sosial atau
email.

KRITERIA PEMENANG

1. Hadiah yang disediakan adalah untuk sedikitnya 1 orang pemenang dan paling banyak 5 orang pemenang yang
dipilih Dewan Juri.
2. Pemenang dipilih berdasarkan keaktifan dalam mengunggah foto dan cerita yang kreatif dan menarik, jumlah
postingan, dan jumlah likes, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Batas akhir pengunggahan foto pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 23.59 WIB.

PENGUMUMAN PEMENANG DAN HADIAH

1. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada minggu pertama bulan April 2018 melalui media sosial Instagram
Sania @pastisania.
2. Pemenang wajib mengirimkan data diri melalui Direct Message (DM) ke Instagram @pastisania paling lambat
1x24jam setelah pengumuman pemenang.
3. Pemenang yang sudah mengirimkan data diri akan dihubungi langsung oleh perwakilan pihak Sania.
4. Pemenang akan ditawarkan untuk bekerjasama dengan pihak Sania selama 1 bulan.
5. Hadiah akan diterima maksimal 60 hari kerja dari kelengkapan data diterima.
6. Hadiah untuk setiap pemenang terpilih adalah

1. Voucher Belanja* senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan
2. Produk-produk Sania senilai Rp500.000.

*voucher belanja dapat berupa voucher belanja Indomaret, MAP, Listrik, atau Pulsa (bisa dipilih satau satu atau maksimal
2 jenis voucher)

LAIN-LAIN

1. Promo ini bebas pajak dan tidak dipungut biaya apapun. Hati-hati penipuan. Info lebih lanjut hubungi/email ke
sania@wilmar.co.id atau DM ke account IG Resmi @PastiSania.
2. Hadiah tidak dapat dialihkan dan/atau ditukar dengan barang lain/diuangkan.
3. Jika karena alasan apapun pemberian hadiah tidak dapat berjalan sesuai rencana, pihak penyelenggara memiliki
hak untuk memodifikasi ketentuan pemberian hadiah yang senilai dengan hadiah yang telah dijanjikan.
4. Sania memiliki hak untuk memodifikasi/merubah ketentuan - ketentuan promo ini, tidak terbatas pada yang terdapat
dalam Peraturan Resmi ini.
5. Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas aplikasi yang hilang, rusak atau tertunda sebagai akibat dari
kerusakan, kegagalan dan kejadian serupa lainnya yang terjadi pada jaringan, perangkat keras komputer, atau
perangkat lunak komputer.
6. Peserta setuju dan mengerti bahwa foto-foto yang mereka berikan adalah foto pribadi dan milik sendiri, tidak
melanggar hak cipta dan privasi, tidak mengandung SARA, bukan dimiliki oleh orang lain dan tidak mengandung
apapun yang berdampak negatif baik terhadap orang tersebut, maupun lingkungan sekitar, dan negara.
7. Peserta wajib mencantumkan sumber apabila konten yang di unggah adalah hasil repost dari orang lain.
8. Dengan mengikuti promo ini, seluruh peserta telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

