
Happy 60th Birthday GREEN PEEL– Mừng sinh nhật GREEN PEEL® lần thứ 60 
 
Trong không khí rộn rã tưng bừng của những ngày lễ hội cuối năm, chúng tôi chào 
mừng GREEN PEEL® THAY DA 100% THẢO MỘC đã hiện diện trên thế giới trong 60 
năm qua, GREEN PEEL® Vietnam tổ chức:  
 
Cuộc thi viết về GREEN PEEL® với chủ đề “ TÂM TÌNH CÙNG GREEN PEEL® ” dành 
cho tất cả khách hàng đã trải nghiệm GREEN PEEL® và thân nhân có cảm xúc mạnh 
về những sự thay đổi của người thân mình sau trải nghiêm này. Bên cạnh đó, quý đại lý 
( hệ thống khách hàng của quý đại lý cũng được quyền tham gia cuộc thi này) tại bất cứ 
địa điểm thực GREEN PEEL® THAY DA 100% THẢO MỘC trên toàn Việt Nam . 
 
Bài thi được thể hiện qua hai hình thức sau đây: 
1. Văn  
2. Thơ 
 
Cuộc thi bắt đầu từ 10/12/2018 đến hết 10/1/2019 
 

1. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI:  
 Các bài viết dự thi hay nhất sẽ được nhận một trong các giải thưởng sau đây :  
 ✓ 1 GIẢI NHẤT TRỊ GIÁ 40 TRIỆU ĐỒNG  
 ✓ 1 GIẢI NHÌ TRỊ GIÁ 20 TRIỆU ĐỒNG  
 ✓ 1 GIẢI BA TRỊ GIÁ 10 TRIỆU ĐỒNG 
 ✓ 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH, TRỊ GIÁ MỖI GIẢI 1,5 TRIỆU ĐỒNG 
 

2. ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình dành cho tất cả quý 
khách đã trải nghiệm GREEN PEEL® THAY DA 100% THẢO MỘC CLASSIC, 
ENERGY hay FRESH-UP (và thân nhân), viết những cảm nhận về GREEN 
PEEL® đã tác dụng lên làn da và cơ thể bạn, mang lại sự thay đổi lạ lùng, kỳ 
diệu đã ảnh hửơng tích cực đến cuộc sống hay cuộc đời của bạn thế nào! Bài 
viết được gửi vào inbox của trang Facebook GreenPeel.com.vn 

 
Khi tham gia viết về “ TÂM TÌNH CÙNG GREEN PEEL® ” các bạn chỉ cần thực 
hiện các bước sau đây: 

 ➢ Like và share trang Facebook GreenPeel.com.vn về tường cá nhân với chế độ 
public ngay thời điểm gởi bài dự thi.  

 ➢ Like, share bài viết này về tường cá nhân với chế độ public và bài share này đạt 
ít nhất 5 likes.  

 ➢ Bài viết dự thi bạn gởi đến Inbox trang Facebook GreenPeel.com.vn. Tiêu chí bài 
viết : cần tối thiểu 300 từ, chia sẻ tên liệu trình Green Peel và kết quả tốt đã đạt thế 
nào trên diện mạo hay cơ thể. Kết quả này ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống bạn 
thế nào. Bài có kèm hình ảnh đẹp sau GREEN PEEL® sẽ được nhiều ưu thế đoạt 
giải ! 

 
3. BUỔI TRAO GIẢI SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 18/2/2019 

 



WOW ! Vừa được trở thành nhà thơ để thổ lộ tâm tình của mình sau cái đẹp mà 
GREEN PEEL® đã mang lại cho bản thân hoặc thân nhân của mình chỉ trong 60 
phút trải nghiệm liệu trình và bạn có thêm nhiều cơ hội được nhận nhiều quà 
tặng hấp dẫn khác để bạn càng đẹp hơn và hạnh phúc hơn ! Thú vị quá phải 
không các bạn !?!? 

 
Hãy nhanh tay đăng ký tham gia chương trình cùng chúng tôi để các bạn chia 
sẻ, tâm tình với GREEN PEEL® mà không ngần ngại khoe trẻ đẹp hoàn toàn 
không dao kéo nhé . 

 
GREEN PEEL® THAY DA 100% THẢO MỘC – SỨC MẠNH LÀM ĐẸP TỪ 
THIÊN NHIÊN Không khoảng cách ! Không giới hạn 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


