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״אדיסוף. של הפרסים במבצע השתתף
ל״י. 30,000 של ענה פרס המבצע בסוף יוגרל המשתתפים כל בי!

שביעות. 10 במשך שבוע, בכל פרסים ל״י־ל 1,000 של פרסים סל יוגרלו המבצע במשך
 כדורגל משחקי ל-ג כרטיסים 1,000 המשתתפים בין יוגרלו הכסף לפרסי נוסף

 הבאים: למשחקים הם הכרטיסים ה״אינטרטוטד. תחרות במסגרת בינלאומיים
 בבלומפילד. ליולי 24ב- שבדיה מלמו - ׳־ם ביתר
- שוויץ ׳אנגבויס - ׳־ם ביתר בבלומפילד. ליולי 31ב

 - במבצע להשתתף בדי לעשות שעליך בל
 אריזת מתוך העליונה הצבעונית הקרטון תווית את למעטפה להכניס

 השחורה הקרטון אריזת את אז ־׳אדיסון״. סכיני של הפלסטיק
״אדיסוך. של

את ברור בכתב לציין ״..........ב רק חלק ־׳בצוע הסיסמא: את להשלים
תל־אביב. 33150 ת.ד. הסבירי, על ״אדיסון אל: ולשלוח וכתובתה שמך

 בהשתתפות וכ! השבועית בהגרלה בהשתתפות אותך מזכה מעטפה כל
המבצע. בסוף הגדול הפרס של בהגרלה
לזכות! סכו״! את מגדיל מעטפות לשלוח המרבה כר
י >זיי• לאוגוסט 31 - מעטפות למשלוח האחרון התאריך
הפוסזס. וסנטור החברה נציג חשבון. רואה בנוכחות יערכו ההגרלות
ע בנדם. אריאל' ופרסום החברה טובו׳ על אסורה השתחפעז ו צ ק ב ל ח
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