WIELKI TEST KONSUMENCKI

Wielki Test Konsumencki Dermo Pharma - WYNIKI!

Akcja przebiegała dwuetapowo od 19 listopada 2012 do końca stycznia 2013r. W pierwszej
fazie wyłonione zostały osoby, które otrzymały do testowania peeling enzymatyczny Dermo
Pharma, jako bazę do stosowania produktów pielęgnacyjnych oraz wybraną przez siebie
innowacyjną maskę kompres 4D. W drugiej fazie uczestnicy testowali i opiniowali nasze
produkty z czego najciekawsze recenzje zostały wyróżnione nagrodą główną.

Po kilku godzinach od ogłoszenia akacji, otrzymaliśmy ok. 900 zgłoszeń. Finalnie napłynęło ich
1861!!! To ogromne zainteresowanie naszym testem było dla nas bardzo pozytywnym
zaskoczeniem. Większość respondentów stanowiły osoby w wieku 18-25 lat z cerą odwodnioną
i trądzikową. Pragniemy także podkreślić, że wśród naszej grupy badawczej znaleźli się również
Panowie.
99% SATYSFAKCJI!

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że grupa fokusowa potwierdziła wysoką efektywność i
doskonałą jakość preparatów Dermo Pharma. Peeling enzymatyczny zyskał 100% aprobatę,
finalnie 99% opinii to słowa uznania i najwyższe oceny na temat skuteczności kosmetyków ze
znakiem Dermo Pharma. Oprócz wspaniałych not, respondenci wykazali się niezwykłymi
umiejętnościami literackimi a także załączyli piękne zdjęcia z każdego etapu testu. Bardzo
dziękujemy!!!
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Wybór najciekawszych recenzji, spośród nadesłanych, był dużym wyzwaniem, dlatego poza
finałową trójką postanowiliśmy przyznać 5 wyróżnień.

Finaliści zostali nagrodzeni pakietem premium, zawierającym miesięczną kurację pielęgnacyjną
Dermo-Pharma, wyróżnieni otrzymali wspaniałe zestawy pozwalające utrzymać optymalne
nawilżenie skóry.

Gratulujemy wszystkim Laureatom!!!

JAK PRZEBIEGAŁ TEST?

19 listopada br. na naszym profilu na Facebooku ruszyła wielka akcja zachęcająca do
testowania produktów Dermo Pharma zatytułowana "Piękno ma Twoją twarz"

I ETAP:

Aby wziąć udział w teście wystarczyło:
1. Polubić naszą stronę na facebooku www.facebook.pl/dermopharmapl

2. Wypełnić krótki formularz
Pierwszych 500 osób, które przesłało do nas swoje zgłoszenie, otrzymało pakiet produktów
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Dermo Pharma zawierający wybraną przez siebie maskę kompres 4D oraz peeling
enzymatyczny

II ETAP:

1.
2.

Test kosmetyków
Przygotowanie recenzji po teście (opinia i/lub zdjęcie z aplikacji)

Spośród wszystkich nadesłanych opinii wybieraliśmy najciekawsze, które zostały nagrodzone
wyjątkowymi nagrodami!
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