Gratis skanner konkurrence.
….frem til d. 31. juni 2018

Randers Akvarie Forening
Viborg Akvarie Forening
VIND gevinster til medlemmerne. Gevinsterne administreres af den vindene forening. Udover gevinsterne har
den vindene forening ”håneretten” over den anden forening. Der udloddes 2 gavekort til den lokale dyrehandel.
Randers vedkommen er det hos Plantorama og for Viborgs vedkommen er det hos Bonnie Dyrecenter. Hvis du skulle
komme ud til anden dyrehandel, der ikke har QR-pets kundeoplysningssystem / pasningsvejledningskort, så spørg
hvorfor de ikke har dette fremragende system.
Det er online dyrevelfærd.
- 500 kr. til den forening, der har skannet flest QR-pets kort.
- 250 kr. til den person som har skannet flest QR-pets kort hos byens dyrehandler.
Pet-group står for registreringen og optælling. Stillingen kan ses på Pet-group’s hjemmeside. Under ”Service”

VIGTIGT: når der skannes skal det være ONLINE ellers kan Pet-group ikke registrere det. Når du har billede med, på
telefonen, af det dyr du skanner, er skanningen registreret. Hvis du skanner offline, så får du selvfølgelig alle
oplysningerne om det dyr du skanner, men for at det registreres på Pet-groups side, skal du blot trykke på det link
øverst på din skærmen. Er du i tvivl så spørg personalet i butikken.
Alle skanninger tæller, også dem med slanger, kæledyr, fugle osv. Denne lille konkurrence viser også hvor aktive
medlemmerne er, og hvor meget de støtter den lokale dyrehandler. Husk jo flere af dine venner der skanner kortene
jo flere registreringer tæller i jeres regnskab, så fortæl det til alle omkring dig. Hvis du vil noget med din hobby eller
støtte dyrevelfærd i Danmark. Så det er nu, du har muligheden både for at få mere viden, vinde fine præmier og
støtte din lokale dyrehandler. Det er online dyrevelfærd.

Udover gavekortene, så kan medlemmerne få mere viden om de forskellige dyr og fisk. Se og få inspiration på
http://www.qr-pets.net/gallery/index.php/
eller spring rundt på
http://www.pet-group.dk
Her kan du hente en gratis skanner app.
http://www.qr-pets.dk søg under ”SERVICES”
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