
PLANTOYS SLOVENIJA AMBASADOR PROGRAM

 OBDOBJE SODELOVANJA IN VELJAVNOSTI POGODBE

Ambasador znamke s PlanToys sodeluje 4 mesece, kar se lahko v določenih

primerih podaljša z medsebojnim dogovorom.

AMBASADOR PLANTOYS SLOVENIJA 

Mora biti lociran v Sloveniji in/ali imeti slovenski Instagram račun s

slovenskimi sledilci

Mora biti aktiven na socialnih medijih z javnim Instagram računom

Mora biti navdušen nad trajnostnim, zelenim življenjem, starševstvom in/ali

otroškim razvojem

MED ČASOM SODELOVANJA 

…da bo objavil vsaj 2 objavi / mesec na Instagram-u in bo označil @plantoys.si

ter uporabil hashtag-e #plantoysslovenija #plantoys #sustainableplay

#naravneigrace #leseneigrace. PlanToys igrače morajo biti glavni fokus

fotografije in vsebine.

…da bo objavil 4-5 organskih story-jev o vsaki igrači, ki jih bo prejel med

celotnim časom sodelovanja.

…da nam bo poslal vsebino v dobri kvaliteti (fotografije brez vodnega žiga).

Pridružujemo si pravico, da fotografije uporabimo na naših socialnih omrežjih

in spletni strani, prav tako pa lahko te fotografije objavijo naši partnerji na

njihovih socialnih omrežjih in spletnih straneh (seveda z označbo avtorja).

…da se bo aktivno vključeval na naših socialnih medijih. »Všečkal« objave,

komentiral, delil novice in giveaway-e ter ostalo vsebino, ki bi lahko zanimala

sledilce. Poleg tega bo z veseljem sodeloval v skupnih kampanjah (kot npr.

giveaway-i ter promocijske kode).

Kreativna in zanimiva vsebina (npr. video, stopmotion animacije ali blog članki) so

vedno dobrodošli in cenjeni - dodaten trud lahko igra veliko vlogo pri podaljšanju

partnerstva.

Se ambasador znamke strinja…



…ponudil 2-3 brezplačne igrače izbrane iz strani naše ekipe in v dogovoru z

ambasadorjem.

…ponudil unikatno, osebno kodo za popust, ki jo lahko ambasador uporablja

med časom sodelovanja.

…lahko ponudil možnost nadaljnjih skupnih kampanj (kot npr. unikatna koda za

popust ali skupni giveaway) med sodelovanjem.

…nudil vzajemno ljubezen, podporo in redno predstavljanje ambasadorja na

@plantoy.si in na socialnih omrežjih partnerjev.

V zameno za to bo PlanToys Slovenija…

DODATNO 

Pridružujemo si pravico do ustavitve ali prekinitve sodelovanja v kateremkoli času

zaradi nesodelovanja (neodzivnosti) ali neprave prezentacije. V kolikor ambasador

znamke ne izpolnjuje minimalnih zahtev je dolžan plačati original izdelke (ali jih

vrniti v originalni embalaži, neuporabljene). 


