
 

Manifestul NESCAFÉ 3in1 Experiences 
Hai să strângem împreună cele mai tari idei de experiențe în gașcă 

 
 
 
Parcă unul dintre păcatele capitale era să lași lucrurile mișto să treacă pe lângă tine. Dacă nu, ar trebui să fie trecut 
în piatră chiar acum ca fiind un păcat capital. Din fericire, avem și soluție la problema asta veche de când lumea: 
NESCAFÉ 3in1 e impulsul de care ai nevoie pentru a experimenta mai multe, cafeaua savuroasă care te inspiră să 
nu lași oportunitățile să treacă pe lângă tine și imboldul de a face mai multe cu gașca ta de prieteni. 
 
Nu-i nimic mai sâcâitor decât ideea că vă puteați distra mai bine: timp petrecut mai fun împreună, experiențe noi, 
lucruri de încercat care să devină amintiri numai bune de a fi retrăite apoi împreună. 
 
Aici intervenim noi și NESCAFÉ 3in1: punem laolaltă cele mai creative idei de petrecut timpul în gașcă. Facem o 
colecție numai bună să trezească aventurierul din tine. Imaginează-ți-o ca pe o serie de demo-uri care să vă inspire. 
Le strângem pe toate pe NESCAFÉ 3in1 Experiences. 
 
Și de unde să vină ideile? Tot de la voi. Poate aveți o gașcă mare sau doi-trei prieteni apropiați - asta contează mai 
puțin, atâta vreme cât știți să vă distrați împreună și să ne arătați asta și nouă. Fie că e o aventură mai mare sau 
mai mică, fiți spontani: marea idee o să vă găsească singură, trebuie doar să deschideți ochii, să porniți camera și 
să nu ezitați. 
 
Puneți mâna pe telefon, trageți-vă cel mai bun prieten de pe canapea și strângeți-vă toată gașca: plecați spre mare, 
ajungeți dincolo de munți, faceți autostopul până în capătul celălalt al țării sau pur si simplu faceți ceva nou 
împreună acolo unde sunteți. Filmați, desenați, animați: folosiți-vă de orice tehnică vă e la îndemână ca să ne 
arătați că aveți material demn de enciclopedia de experiențe NESCAFE 3în1.  
 
Puneți-vă imaginația la treabă și gândiți-vă ce experiențe mișto ați trăit sau ați vrea să trăiți. Mai aventuriere sau 
mai cu picioarele pe pământ, trebuie să începeți. Strângeți-vă toată gașca la o experiență mișto și nu uitați să ne-o 
arătați într-un clip, pe site-ul competiției NESCAFÉ 3in1 Experiences. 
 
Totul începe cu NESCAFÉ 3in1. 

http://creator.iqads.ro/nescafe3in1

