Zwięzły tekst akcji #DwaBratanki
Zrzutka internetowa na częstowanie Węgrów drinkami
w dniu celebracji 100-lecia odzyskania niepodległości
Czas i miejsce: Budapeszt, 11 listopada 2018

https://zrzutka.pl/akcja-dwabratanki
Kontakt do inicjatora:
piotr.plebaniak@gmail.com
tel. 22 398 86 88
Komunikatory: +48 888 898 888
Hasztagi: #DwaBratanki #KetJoBarat
23 października, w święto narodowe Węgier, rozpoczęła się akcja #DwaBratanki, której jestem
inicjatorem. W skrócie: stawiamy drinka Węgrom na 11 listopada - żeby świętowali z nami nasze
stulecie odzyskania niepodległości.



Zapraszamy was wszystkich do dorzucenia nawet symbolicznej kwoty.
Jest już ponad 60 nagród od sponsorów do rozlosowania między uczestnikami zrzutki

Loga akcji oraz pliki video mp4 do ściągnięcia (wersja węgierska i polska):
https://www.dropbox.com/sh/rlhnee5z4deh8qo/AACS_ja_Uhts-fazN2yhcZlNa?dl=0
Na youtube:
https://youtu.be/k0pfnsX1nBw
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k0pfnsX1nBw"
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Aktualne URL:
Sama zrzutka: https://zrzutka.pl/akcja-dwabratanki
Strona domowa: http://dwabratanki.org
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/akcjadwabratanki

AKTUALNY STAN AKCJI
Na 24 października mamy 570 zł od 26 osób. Niezależnie od kwoty zebranej do dn. 28
października, organizator zakupi i prześle do Budapesztu partię minimalną 1000 butelek (wartość
około 2000PLN).

PLAN
1. Zbieramy pieniądze przez około tydzień (do 28 października) na zakup pierwszej partii
napojów.
2. Wysyłamy od producenta w Polsce, a jako plan zapasowy dokupujemy na miejscu w Polska
Księgarnia W Budapeszcie
3. Rozdajemy 10 i 11 listopada – w czasie impreze organizowanych przez ambasadę i Instytut
Polski.
4. Prosimy przy tym Węgrów, aby podziękowali na FB: stronie akcji, stronie Stowarzyszenia
Marszu Niepodległości oraz Fanpage akcji #DwaBratanki
5. To, co zostanie, przeniesiemy do jednej z restauracji w Budapeszcie, aby Węgrzy odebrali
sobie drinka już po 11 listopada, jeśli nie mieli okazji być na imprezach.

NAGRODY DLA ZRZUCAJĄCYCH SIĘ
Dla uczestników jest około 60 nagród do rozlosowania:
 20 książek (wydawnictwo Zysk),
 30 kubków (Veroni) i
 pamiątki (rękodzieło) z Tajwanu, na którym mieszka inicjator akcji.
 Osoba, która wpłaci najwięcej dostanie od prezent specjalny: potężny nóż aborygeński o
wartości ok. 300 zł (wysyłka paczką bezpośrednio z Tajwanu). Na razie wygrywa osoba,
która wpłaciła 100zł. Nieźle.

O Inicjatorze + WIARYGODNOŚĆ AKCJI
Jestem pisarzem i publicystą, czasami pojawiam się w radiu WNET, piszę o Chinach - o ich historii
i kulturze. Jeśli ktoś z was lubi historię wojskowości, to zapraszam tu:
http://www.konflikty.pl/historia/publicystyka-i-wywiady/teoria-krolowej-i-teoria-krola-chinskie-izachodnie-wzorce-toczenia-wojen/
A miłośnikom kultury chińskiej polecam ten tekst:
https://historia.org.pl/2017/11/13/panstwo-srodka-czyli-pulsujacy-matecznik-cywilizacji-wywiad-zpiotrem-plebaniakiem-cz-1/

Z pozdrowieniami z Tajwanu,
Peter (Piotr Plebaniak)

