Такі необхідні позитивні емоції - Оreo подарує ексклюзивний виступ Monatik

Бренд OREO оголосив про співпрацю з MONATIK в рамках музичної акції «Грай з OREO — запалюй з
MONATIK». Для її переможців співак зіграє персональний студійний концерт.
«Місія OREO — об'єднувати людей. У той же час, концерти улюблених виконавців дають особливе
відчуття єдності. Та минулого року пандемія унеможливила проведення масових заходів і ціла низка
концертів була скасована. Щоб підсолодити гіркоту пропущених виступів, OREO спільно з MONATIK
знайшли спосіб, як зустрітись знову», — коментують у компанії «Монделіс Україна», що представляє
бренд OREO в Україні.
Так виникла ідея головного призу: подарувати оригінальний концерт MONATIK — головного
хітмейкера сучасності. Його музика захоплює та надихає мільйони шанувальників по всьому світу, а
стадіонні шоу вражають своїм професіоналізмом та унікальністю live-performance. Тому отримати
запрошення на персональне студійне шоу – чудовий подарунок для шанувальників. Звісно, з
дотриманням всіх необхідних заходів безпеки.

В акції беруть участь лімітовані упаковки OREO. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно зареєструвати
код з пачки на сайті oreo.promo в період з 1 вересня по 31 жовтня 2021 року. Окрім персонального
концерту MONATIK, також розігруються безпровідні навушники та портативні колонки. Більше
подробиць та правила проведення акції розміщені на сайті oreo.promo.

Про Mondelēz International
Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) надихає людей на правильний снекінг у більш ніж 150
країнах по всьому світу. Чистий дохід компанії у 2020 році склав близько 27 мільярдів доларів США.
Компанія MDLZ знаменита своїми інноваціями на ринку снеків та виробляє такі всесвітньовідомі
бренди, як: печиво OREO, belVita та LU; шоколад Cadbury Dairy Milk, Milka й Toblerone; цукерки Sour
Patch Kids і жувальну гумку Trident. Компанія Mondelēz International пишається тим, що входить в
рейтинги Standard and Poor’s 500, Nasdaq 100 і до Індексу стійкості Dow Jones.

Заходьте на сайт mondelezinternational.com або стежте за новинами компанії у Твіттері
twitter.com/MDLZ, щоб дізнатися більше.

Про компанію Mondelēz International в Україні
ПрАТ «Монделіс Україна» — українське підприємство, що входить до групи компаній Mondelēz
International. Компанія представлена в Україні брендами шоколадної продукції Milka, «Корона»;
печива Oreo, TUC, Belvita, Milka Choco bakery; бісквітних тістечок «Ведмедик Барні»; чіпсів «Люкс»,
жувальної гумки Dirol та льодяників Halls. До складу компанії в Україні входять Тростянецька
шоколадна фабрика та дочірнє підприємство ТОВ «Чіпси Люкс». Виробничі потужності «Монделіс
Україна» розташовані у Сумській та Київській областях.
Додаткова інформація про компанію – на сайті ua.mondelezinternational.com

