
Wordt lid van de Facebook groep voor Machinisten; 
Kies voor een opname een interessante klus op een mooie locatie;
Zet de Amphitec machine en het werk zichtbaar in beeld; 
Let op uw PBM’s;
Neem een video op in horizontale stand; Maak het filmpje niet langer dan 1 minuut;
Maakt u een foto? Zet er dan even bij wat voor klus het is en waarom u zo enthousiast bent;
Maak het pakkend en persoonlijk;
Informeer indien nodig de opdrachtgever en vraag om toestemming;
Plaats de foto of video in de Facebook groep.

Werkt u met een Amphitec machine? Wordt dan lid van de Facebook groep en doe mee aan de wedstrijd! 

Dagelijks werkt u met onze machines. U weet daarom als geen ander de veelzijdigheid van de Amphitec te benutten.
Steeds worden er nieuwe toepassingen gevonden, in het overbruggen van afstanden, complexe situaties of praktische
ideeën om een klus beter, sneller en gemakkelijker uit te voeren. Uw mening is daarom erg belangrijk in de
doorontwikkelingen van onze krachtige machines. Wordt lid van onze Facebook groep voor Machinisten. Zo wordt u
actief betrokken bij deze ontwikkelingen. Doe hiernaast mee aan de wedstrijd en maak kans op één van deze mooie
prijzen!

De spelregels

Wordt lid en doe mee!
Wordt lid van de Amphitec Machinisten Facebook groep en doe mee aan de wedstrijd. Plaats voor 2 april je foto en/of
video in de groep en maak kans op één van de prijzen. De winnaar van de 1e prijs wordt bovendien getrakteerd op een
heerlijke verassing voor de gehele vestiging! Ga naar de groep door de QR-Code te scannen of ga op Facebook naar de
groep voor Amphitec Machinisten. 

NB: Met het plaatsen van informatie binnen deze groep geeft u Amphitec b.v. toestemming voor het gebruik van deze
informatie ter verbetering van de dienstverlening en/of als informatievoorziening voor zowel intern als extern gebruik.

WEDSTRIJD 
VOOR AMPHITEC MACHINISTEN

https://amphitec.com/nl/machinisten-wedstrijd/
marketing@amphitec.nl

JBL Partybox 100 
t.w.v. € 220,=  

Nintendo Switch Lite 
t.w.v. € 200,=

Bol.com cadeaukaart
t.w.v. € 50,=

Amphitec Goodybag
t.w.v. € 50,= 

1 2 3 1-3

http://amphitec.nl/

