
ACTIEVOORWAARDEN  
EXPERIENCE FRESH CAMPAGNE

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. 

1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Experience Fresh Campagne” (verder te noemen de “campagne”) van 
Panasonic Netherlands, een vestiging van Panasonic Marketing Europe GmbH (“Panasonic”), Europalaan 28E, 5232 BC 
‘s-Hertogenbosch.

De campagne loopt van maandag 16 januari tot dinsdag 14 februari.

Het betreft een campagne bestaande uit 3 verschillende fases. 
De eerste fase bestaat uit het inzenden van een foto van een Fresh, Healthy & Easy recept. De tweede fase bestaat uit het 
inzenden van een korte video (max. 1 minuut) waarin de deelnemer laat zien hoe hij/zij het ingezonden recept maakt en 
vertelt waarom hij/zij Panasonic Experience Fresh ambassadeur zou moeten worden. De derde fase is een cook-off event 
waar drie geselecteerde kandidaten aan mee doen. Na afloop van deze cook-off wordt vervolgens een winnaar gekozen als 
Panasonic Experience Fresh Ambassadeur.  

2. DEELNAME
Deelname aan deze campagne staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd heeft van 
minimaal 18 jaar.

Met deelname aan de campagne bevestigt de deelnemer, dat hij/zij beschikbaar is op alle volgende fases tot en met de finale, 
alsook voor de prijs, namelijk: de titel Ambassadeur van Panasonic Experience Fresh Nederland. In ieder geval kan een 
deelnemer worden uitgesloten/gediskwalificeerd indien hij/zij niet aanwezig voor een van de volgende fases en/of niet bereid 
blijkt om de hieronder beschreven verplichtingen als Panasonic Experience Fresh ambassadeur waar te maken. 

Deelname aan de campagne is mogelijk vanaf maandag 23 januari tot vrijdag 3 februari 12.00.
 
FASE 1
Deelname aan de campagne is mogelijk door een foto achter te laten in de comment sectie als antwoord op wat gevraagd wordt 
in de post en dit binnen het tijdstip gegeven in de post te doen. Dit zijn inzendingen die gelden als fase 1 van de campagne. 

Elke deelnemer mag uitsluitend één (1) foto plaatsen als comment, zo niet heeft Panasonic het recht om de deelnemer uit te 
sluiten of zijn/haar eerste antwoord als geldend te beschouwen, afhankelijk van omstandigheden.

Panasonic is verantwoordelijk voor de selectie van deelnemers die door gaan naar fase 2; de zogenaamde halve finale.  
 
FASE 2: HALVE FINALE
De halve finale is uitsluitend open voor benaderde deelnemers van de eerste fase.

Panasonic benadert deelnemers via direct message (Facebook) met de vraag om een korte video (1 minuut) op te nemen waarin 
de deelnemer laat zien hoe hij/zij het recept maakt en waarom hij/zij de ideale Panasonic Experience Fresh ambassadeur zou 
zijn. 
 
Panasonic is samen met blogger duo Chicks Love Food verantwoordelijk voor de selectie van 3 finalisten en zal dit doen op basis 
van de 3 Panasonic Experience Fresh brand values; Fresh, Healthy & Easy.

Om te worden bevestigd als finalist dient de deelnemer binnen 24 uur te reageren op het bericht van Panasonic. Indien deze 
halve finalist niet binnen 24 uur reageert, behoudt Panasonic Netherlands zich het recht om de deelnemer uit te sluiten en de 
eerstvolgende kandidaat te contacteren en uit te nodigen voor de finale.

>>



FASE 3: FINALE
De finale is uitsluitend open voor de drie gekozen finalisten.

De finalisten worden uiterlijk donderdag 9 februari gebriefd over de opdracht die zij moeten realiseren.

De finale zal overdag plaatsvinden op 14 februari 2017 te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

PLANNING
Inzendingen voor fase 1 (foto’s) kunnen tot uiterlijk vrijdag 3 februari 12.00 ingezonden worden

Inzendingen voor fase 2 (video’s) kunnen tot uiterlijk maandag 6 februari 17.00 ingezonden worden
Uitslag halve finale vindt dinsdag 7 februari plaats via Facebook

De cook-off, de kookwedstrijd tussen de finalisten, vindt plaats op dinsdag 14 februari.

De nieuw gekozen ambassadeur (winnaar van de finale) neemt na afloop van de cook-off op 14 februari tijdens de middag 
van 14 februari met hulp van Panasonic Netherlands twee product video’s op.

VERPLICHTINGEN EXPERIENCE FRESH AMBASSADEUR
• Creatie van ten minste twee (2) vormen van online content per maand waarin de Panasonic producten uit het 
 Experience Fresh assortiment centraal staan

• Creatie van minimaal twee (2) vormen van online content voor elk nieuw product dat hij/zij ontvangt van Panasonic
• Beschikbaar zijn voor tenminste vier (4) promotionele activiteiten per jaar. Deze activiteiten zijn nader te bepalen en 
 zullen in overleg met de ambassadeur ingevuld worden.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Panasonic Netherlands behoudt zich het recht om elk bericht te verwijderen dat voldoet aan de volgende criteria:

• onwettig is, bedreigend, grof, beledigend, intimiderend, neerkomend op stalking, spam, onrechtmatig, lasterlijk, 
 vulgair, obsceen, pornografisch, belasterend, andermans privacy schendend, hatelijk, racistisch of vanuit een   
 etnisch of ander oogpunt aanstootgevend is.

PRIJS
De prijs, naast het ambassadeurschap van Panasonic Experience Fresh, bestaat uit minimaal de volgende elementen:

• Panasonic Experience Fresh keuken apparatuur twv 1300 euro (gebaseerd op adviesprijzen)
• Een Panasonic Lumix “vlog” camera twv 700 euro (adviesprijs).

PUBLICATIE
Door deelname aan deze campagne door het uploaden of het delen van foto- of videomateriaal verleent u ons een 
royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie voor het gebruiken, kopiëren en distribueren van het foto- of videomateriaal 
voor promotionele doeleinden van Panasonic of namens ons of in combinatie met een entiteit. Houd er rekening mee dat de 
eigendom van het auteursrecht op het materiaal bij u zal blijven, zodat u gebruik kunt blijven maken van het materiaal om te 
gebruiken op een manier zoals u wenst. 

OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN:
• Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen of incomplete inzendingen
• Druk- en zetfouten voorbehouden
• In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken   
 deelnemer van de deelname uit te sluiten

• Alle persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt in combinatie met deze actie en zullen niet gedeeld worden met  
 een derde partij voor andere doeleinden dan gerelateerd aan deze actie. 
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