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Din ce în ce mai buni pentru tine! 

   

       Analizând societatea în care trăim și ritmul alert de schimbare al acesteia, echipa Palamari’s a 

înțeles importanța nevoii de adaptare și perfecționare continuă. Fiind o echipă dinamică, nu am stat 

prea mult pe gânduri și am depus eforturi considerabile pentru îmbunătățirea serviciilor și 

informațiilor pe care le oferim. În acest sens, ne-am lărgit atat gama de servicii oferite cât și pe cea de 

ateliere de creativitate, concentrându-ne simultan si pe îmbunătățirea informațiilor oferite prin 

intermediul website-ului oficial.  

 

→Un nou serviciu marca Palamari’s va consta în organizarea de evenimente pentru copii în cadrul 

centrului cultural. Acesta va fi inaugurat începând cu data de 15 Noiembrie 2013.  

→In materie de ateliere am introdus 2 noi ateliere tradiționale: atelierul de motive tradiționale cusute și 

atelierul de pictură pe ceramică.  

→Este timpul să-ți oferim informații documentate, clare și structurate. Avem astfel plăcerea de a 

anunța că procesul de perfecționare în care întreg Centrul Cultural Palamari’s s-a implicat are o evoluție 

constantă ascendentă; ultima realizare: restructurarea, updatarea și 

actualizarea site-ului oficial www.palamaris.ro, atât varianta în limba 

română cât și cea în limba engleză.  
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  După cum spune și proverbul românesc, Vrabia mălai visează… și nu orice fel de mălai ci mălai 

Premium Arpis.  

    În această lună, echipa Palamari’s împreună cu SamMills Distribution îți oferă ocazia să lupți pentru 

ceea ce-ți dorești în cadrul unui concurs tematic, al cărui focus va fi bineînțeles, mălaiul Arpis.   

   Cei mai norocoși și cei mai  activi dintre dumneavoastră se vor bucura de premii atractive oferite de 

sponsorul nostru principal SamMills Group. 

 

Tema concursului  

    Tema concursului va consta în prepararea mălaiului Arpis, într-un mod specific zonei de 

proveniență a participanților, principala condiție fiind ca preparatul să fie cât mai îmbietor și delicios; 

cu alte cuvinte așteptăm să ne surprinzi cu o rețetă ca la mama acasă.   

    Dezvăluie-ne rețeta ta, convinge-ne de gustul autentic românesc pe care îl are și răspunde la 

câteva întrebări simple menite să demonstreze cunoașterea produsului Arpis care face obiectul 

concursului.   

 

Perioada de desfasurare a concursului 

  Concursul se desfăşoară în perioada 04 noiembrie 2013-18 noiembrie 2013 şi va avea 3 câştigători 

desemnati prin tragere la sorti din lista tuturor participanţilor înscrişi în Concurs în perioada 

menţionată.  



Criterii eligibilitate concurs 

 Te vei califica pentru tragerea la sorţi numai dacă în drumul tău spre  victorie, vei parcurge următorii paşi: 

   1→ Stim că-ţi place ideea, deci exteriorizează-ţi entuziasmul dând LIKE postării 

   2→ Stim ca te caracterizeazăcompetitivitatea, deci invită-ţi prietenii să participe şi ei; demonstrează-ţi 

curajul de a concura cu cei mai buni dând SHARE postării. 

   3→pentru ca vei prinde gustul victoriei, fii la curent cu activitatea şi concursurile Palamari’s organizate 

în colaborare cu partenerii noştri de încredere; pentru asta dă LIKE paginior: 

   Palamari’s: https://www.facebook.com/pages/Palamaris-CulturalCenter/107333466028781 

   Arpis: https://www.facebook.com/ArpisOfficial 

   4→Uimişte-ne cu propriile cunoştinţe, răspunzând succint la următoarele întrebări: 

 1)Numiţi 5 produse înregistrate sub marca premium Arpis. 

 2)Care este modalitatea de obţinere a Mălaiul extra degerminat Arpis? 

 3)Este Mălaiul extra degerminat Arpis, un produs 100% natural? (DA / NU) 

   5→Surprinde-ne cu o reţetă specifică meleagurilor tale… actorul principal: mălaiul Arpis. 

Postează o poză a preparatului și împărtășește-ne rețeta în speranța că ne vom putea bucura și noi de   

bunătățile pe care acum nu le putem decât admira.   

Premiile oferite  

    Premiile vor fi oferite de partenerul nostru 

SamMills Distribution, sponsor oficial al acestui 

concurs și vor consta într-un coș de produse Arpis.  

Pentru informații, planificări evenimente și ateliere:               contact@palamaris.ro              
                                                                                               telefon: 0723/656.024 
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