Do you want to be

a moviestar?

UNI PHARMA v.o.f.

Het internationaal filmfestival van Berlijn, ook bekend onder de
naam Berlinale, is een van de belangrijkste internationale filmfestivals ter wereld. Het vindt jaarlijks plaats in Berlijn, in 2014 van 6 t/m 16 februari.
Op het filmfestival worden zo’n 400 films van over de gehele wereld vertoond. Tevens
worden verscheidene filmprijzen uitgereikt, waarvan de Gouden Beer en de Zilveren Beer
de belangrijkste zijn. Filmsterren van over de hele wereld bezoeken het festival en met
230.000 bezoekers per jaar is de Berlinale het drukstbezochte filmfestival ter wereld.
De Gouden Beer is de prestigieuze prijs voor de grote internationale speelfilms, deze worden getoond in het Programma: Wettbewerb (de Competitie).

Sharon Stone op de Rode Loper van de Berlinale

De “beroemde” Rode Loper van de Berlinale

Unipharma invites you
to feel like a moviestar!
Rabenhorst is officieel sponsor van de Berlinale en creëert ieder jaar een nieuwe sap exclusief voor de Berlinale! Unipharma was in 2013 de snelst groeiende distributeur van Rabenhorst en is uitgenodigd voor de Berlinale. Verkopen doen we natuurlijk samen met onze
klanten en daarom nodigen we een van onze klanten (met partner) uit voor de Berlinale!
In lijn met de Gouden Beer organiseren we van 18 november tot en met 31 december een
Competitie:
Wie verkoopt de meeste flessen Rabenhorst én
wie heeft de beste presentatie van Rabenhorst in de winkel!

Yes, you want to be a moviestar!

Er zijn diverse mogelijkheden om Rabenhorst te presenteren in de winkel:

De tijdelijke display

De vaste display

Proeverij in de winkel

en natuurlijk het schappenplan

Doe mee door u in te schrijven bij Annemieke Wondergem, middels onderstaand formulier, door uw winkel in
Rabenhorst stijl te brengen en uiteraard door zoveel mogelijk flessen Rabenhorst te verkopen!

Yes, I want to be a moviestar!
Naam: ..........................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Postcode: ...................................................... Plaats: .................................................................
Spelregels:
1.

Meedoen is enkel mogelijk na inschrijving via dit formulier ;

2.

De winkel die zich aanmeldt, draait op 1 januari een rapport uit van het aantal verkochte flessen en mailt dit door naar
a.wondergem@unipharma.nl. Dit rapport wordt vergeleken met de inkoop over deze periode ;

3.

De winkel die zich aanmeldt, stuurt een foto in van het schappenplan Rabenhorst in de winkel en de overige presentaties ;

4.

In de eerste week van januari wordt de winnaar bepaald op grond van het aantal verkochte flessen Rabenhorst
en de winkelpresentatie ;

5.

Unipharma maakt de winnaar officieel bekend op 8 januari!

If, You are the VIP winner!
Rabenhorst is officieel sponsor van de Berlinale en creëert ieder jaar een nieuwe sap exclusief voor de Berlinale!
Het definitieve programma blijft een verrassing, maar we lichten graag een klein tipje van het filmdoek op:
▪▪

Vliegen!

▪▪

Drink champagne!

▪▪

Dineren!

▪▪

Feel yourself on top of the world!

▪▪

Be a moviestar! Wandel over het de Berlinale

▪▪

Dancing with the stars!

Red Carpet naar de VIP lounge
Reken op decadentie ten top, maar if you are a winner, you deserve it!

