Mega Enigma Azedinha premia internauta de Ribeirão Preto com iPad
Ribeirão Preto, 17 de Dezembro de 2012.
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Sucesso nas redes sociais, a promoção Enigma Azedinha premiou o internauta João Victor Rosa, de Ribeirão
Preto, com um iPad e um ano de bala grátis.
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Ele foi o contemplado da segunda etapa do concurso, chamada Enigma Cream. Agora, a campanha entra
na reta final e premiará internautas com iPhone 4S, iPad, Xbox com Kinect e TV de LED 42”, além de
um ano de Azedinhas grátis. Nesta última etapa, denominada Mega Enigma Azedinha para
superdetetives, que irá até 17 de dezembro, o jogador deve participar com um amigo, e ambos
concorrerão aos prêmios.
Até o momento três fãs da bala foram contemplados. Além do internauta de Ribeirão Preto, Daiane Silva
dos Santos, de Salvador (BA), foi premiada com um iPhone 4S durante a primeira etapa do concurso,
denominada Enigma Original, enquanto no Enigma Pop, a carioca Andrea Oliveira recebeu um Xbox com
kinect. Ambos também ganharam um ano da bala da galera.
O concurso Enigma Azedinha acontece na fanpage www.facebook.com/azedinhaoriginal, por meio de um
aplicativo no qual há uma pilha de balas com um objeto misterioso embaixo. Todos os 166 mil fãs da
página podem participar e resolver a charada, é só ficarem ligados nas dicas diárias no mural e
enviarem a resposta. Alguns objetos já descobertos são bexiga, mala e martelo. Qual será o próximo?
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