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Locale
Anchete&Reportaje
Scurte dar intense
Interviuri
Politic
Economie
Sport
Life

Contact
ABONEAZA-TE LA STIRI PRIN EMAIL

Doamneloooooor şi Domniloooooor!!!!

Şi bineînţeles domnişoarelor. Sătmăreanul şi Oriflame Satu Mare vă provoacă la concurs.
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Cu toţii ştim că în ultimii ani sărbătorile de iarnă au devenit un prilej pentru companiile de telefonie mobilă de a
câştiga o grămadă de bani din SMS-uri, iar pentru noi pentru fiecare un moment de febrilă cautare a celui mai
frumos şi mai original SMS. Şi-atunci ne-am zis: ce-ar fi s-o facem împreună? După care ne-am zis: ce-ar fi să
dăm şi  nişte premii ca sa fie totul mai interesant? Şi uite aşa s-a născut ideea acestui concurs cu premii
oferite de către Oriflame Satu Mare prin intermediul directorului zonal, doamna Terezia Panait.
Iată şi premiile:

Premiul I

În cazul în care vom avea o câştigătoare:

Set Giordani:
Cremă pentru corp, 250ml
Deodorant anti-perspirant, 50 ml
Apă de parfum Giordani, 50ml

În cazul în care vom avea un câştigător

Set Signature:
Spray deodorant antiperspirant, 150 ml
Balsam după ras, 50 ml
Apă de toaletă Signature, 75 ml

Premiul II

O trusă elegantă pentru manichiură, care cuprinde:
-un instrument pentru împingerea cuticulelor,
-forfecuţă,
-pilă pentru unghii,
-unghieră,
-instrument pentru îndepărtarea cuticulelor
-pensetă.

Premiul III

În cazul în care vom avea o câştigătoare

Miss O Club Privé
Eau de toilette

În cazul în care vom avea un câştigător

CONCURS – Cel mai tare SMS de sărbători | Satmareanul - ziar online de... http://www.satmareanul.net/2010/12/14/concurs-cel-mai-tare-sms-de-sar...

2 of 10 28.12.2010 00:00



Set North For Men:
Aparat de ras Wilkinson Sword Xtreme3
Balsam după ras North For Men, 50 ml
Spumă de ras North For Men, 220 ml

Regulile sunt simple:

- oricine crede că  are un SMS interesant care poate fi trimis de Crăciun sau de Anul Nou îl va posta ca şi
comentariu la acest articol (adresa de email introdusă trebuie să fie una reală).

- fiecare comentariu va avea dedesubt doua iconiţe: o mână verde cu degetul arătător în sus însemnând “Îmi
place” şi o mână roşie cu degetul arătător în jos însemnând “Nu-mi place”. Fiecare vizitator va avea ocazia
să-şi spună părerea despre comentariul respectiv apăsănd pe una dintre iconiţe.

- stabilirea câştigătorilor se va face determinând, pentru fiecare comentariu, diferenţa dintre numărul de “Îmi
place” şi cel de “Nu-mi place” primite.

Pentru a elimina absolut orice suspiciune de fraudare am decis că pentru un comentariu se poate vota doar o
singură  dată  de  pe  o  adresă  IP.  Nu  pot  participa  la  concurs  colaboratorii Oriflame  şi  nici  cei ai  ziarului
Sătmăreanul.  Premierea  câştigătorilor  se  va  face  la  sediul Oriflame  Satu  Mare.  Pentru  a  putea  fi validaţi,
câştigătorii vor trebui să confirme prezenţa lor în Satu Mare la data premierii(30.12.2010).

IMPORTANT: Votarea se va încheia în data de 27.12.2010 la ora 24:00
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Cris
December 14, 2010 - 9:43 am

Poate va ninge de Craciun, Si-n palma astfel sa adun, Fulgi reci de nea, dumnezeiesti, Cu ei si ingeri si
lumina si povesti

 251  215

1.
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zuzu
December 14, 2010 - 12:55 pm

La multi ani cu sanatate
Voie buna si de toate,
Un an bun si mult noroc
Fara criza, fara Boc

 404  219

2.

Dana
December 14, 2010 - 4:08 pm

- BOC, BOC, BOC la usa ta,
Vreau sa iti urez ceva.
Iti doresc sa fii Nastase,
Sa ai minim patru case.
Iti urez sa fii Videanu,
Ca sa vinzi borduri tot anu.

Sa fii mai istet ca Geoana,
Si la bani peste Prigoana.
Sa tot bei coniac cu toiu
Ca nea Nicu Vacaroiu.

Ca Basescu de barbat
Ca sa dormi cu Udrea-n pat.
Asta am avut de spus.
LA MULTI ANI!
Paharul sus

 358  268

3.

sisi
December 14, 2010 - 9:16 pm

Căţeluş cu părul creţ
Să ai jeep-ul în coteţ
Să ai vilă cu piscină
Pe Madonna ca vecină
O lopată pentru bani
LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!”.

 213  203

4.

alin
5.
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December 14, 2010 - 9:23 pm

Spune anului ce vine,
sa-ti aduca numai bine…
si mai spune-i sa iti dea,
tot ce vrea inima ta…
fericire, sanatate si multi bani
“La Anu`si La Multi Ani!”

 278 222

Cristina
December 15, 2010 - 12:40 am

Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătăţii.
Tutunul cauzează cancer.
Evitaţi consumul excesiv de zahăr, sare şi grăsimi!

Na!
La Mulţi Ani acum!

 253 208

6.

Silviu
December 15, 2010 - 11:02 am

Căţeluş cu părul creţ
Să ai jeep-ul în coteţ
Să ai vilă cu piscină
Pe Madonna ca vecină
O lopată pentru bani
LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!”.

 152 203

7.

white christmas
December 15, 2010 - 11:06 am

Daca ma iei cu Feliz Navidad eu te iau cu Bahto delo delo si cand vine vorba de pictura daca-mi vorbesti
de Rubens eu ma gandes la Barrichello.

 155  198

8.

te provoc
December 15, 2010 - 11:13 am

De Craciun esti invitatul meu: ne batem cu bulgari, facem un om de zapada ca sa iti treaca supararea… o

9.
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sa pierzi cu siguranta  ). Ne punem dorinte in timp ce ne uitam spre cer si fulgi de nea ni se topesc usor
pe fata.

 228  197

Paula
December 15, 2010 - 1:49 pm

What is Christmas? It is tenderness for the past, courage for the present, hope for the future. It is a
fervent wish that every cup may overflow with blessings rich and eternal, and that every path may lead to
peace.

 231  200

10.

Sabau George
December 15, 2010 - 10:00 pm

De Craciun cateva lucruri va spun
Boc trebuie dat jos acum
Basescu isi bate joc de toti romanii
Acum in Ajun de Craciun n-au ce manca unii
Udrea cumpara logouri pentru tara
Pensiile batraniilor le taie iara
Porc pe Boc s-al avem pe masa
Pe Basescu s-al plimbam in lesa
Pe Udrea o trimitem pachet la Paris
Sa-si ea pantofii care ia zarit in vis
Cu toate acestea implinite
Cu burtile pline nu golite
Cu sanatate si veselie
Craciunul fericit sa va fie
BOC,BASE,UDREA vor fii huliti pe vecie !
Vrem sa plecati afara din tara se stie !

 190  226

11.

carla
December 15, 2010 - 10:19 pm

am fost la tine,da’ nu-ti mere interfonu’,na…Craciun Fericit!

 250  341

12.

lucian
December 15, 2010 - 11:02 pm

13.
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Lovite-ar trenul fericirii, traznite-ar fulgerul iubirii, cadeat-ar in cap un sac de bani si un bilet cu La multi
ani.
La multi ani tuturor! Anul nou sa va gaseasca cu fericirea in brate si bucuria in suflet!

 181 228

andra
December 15, 2010 - 11:05 pm

Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de
Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)

 327  197

14.

newgeneration
December 16, 2010 - 2:07 pm

Iti doresc sa ai un Craciun asa cum era in copilarie..

 156 238

15.

simi
December 16, 2010 - 2:55 pm

Chiar daca tot restul anului esti un cocalar nespalat, pentru mine – de Craciun esti mai bun, esti adevarat.

 125 206

16.

donca
December 16, 2010 - 2:56 pm

Sarbatori Fericite si un brad cat mai frumos,
sa vina Mos Craciun cu un Ferrari si sa plece pe jos.

 228  181

17.

Otto Pop
December 18, 2010 - 6:13 pm

Craciun fericit din partea unui ateu

 140  94

18.

19.
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marge
December 19, 2010 - 8:14 pm

Anul nou…o bucurie
viata toata sa va fie!
bani, masina, tot ce vreti…
sanatate,’nalti nameti,
nu-i de-ajuns sa le doresti.
tipa, lupta, da-ti din coate
asa le obtii pe toate!

 201 63
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Premiem cel mai
tare Brad
Concurs! Ne trimiti
o poza cu bradul
tau si intri in
concurs.
Tizo.ro/Concurs

Promotie Depozit
Bancar
Fa-ti un depozit pe
minim 3 luni la
BRD.Castiga
premii in bani!
Detalii
www.brd.ro
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