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Υπηρεσία Τίτλος Μέσο Ημ. Δημοσίευσης Ημ. Αποδελτίωσης 

 Web 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ με τη δύναμη του πράσινου 

σαπουνιού και το υγρό πλυντηρίου Αρκάδι Baby 

y-olo.gr 29/05/2020 12:56 
29/05/2020 

12:56:35 

 Web Διαγωνισμός That’s Life! με δώρο σετ προϊόντων Αρκάδι  nethall.gr 26/05/2020 18:30 
26/05/2020 

18:30:56 

 Web 

Μεγάλος Διαγωνισμός Αρκάδι - Ελληνικά φυσικά 

προϊόντα καθαριότητας με την δύναμη του πράσινου 

σαπουνιού - [Thatslife.gr]  

palo.gr 25/05/2020 12:23 
25/05/2020 

12:45:13 

 Web 

Μεγάλος Διαγωνισμός Αρκάδι – Ελληνικά φυσικά 

προϊόντα καθαριότητας με την δύναμη του πράσινου 

σαπουνιού 

thatslife.gr 25/05/2020 12:19 
25/05/2020 

12:21:12 

 Web 

Πλένουμε τα βρεφικά ρουχαλάκια με το ελληνικό, 

φυσικό υγρό πλυντηρίου με τη δύναμη του πράσινου 

σαπουνιού 

palo.gr 21/05/2020 12:18 
21/05/2020 

12:22:46 

 Web 

Πλένουμε τα βρεφικά ρουχαλάκια με το ελληνικό, 

φυσικό υγρό πλυντηρίου με τη δύναμη του πράσινου 

σαπουνιού 

thatslife.gr 21/05/2020 12:08 
21/05/2020 

12:20:43 

 Web 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ με τη δύναμη του πράσινου 

σαπουνιού και το Αρκάδι Baby υγρό πλυντηρίου  

palo.gr 20/05/2020 11:15 
20/05/2020 

11:21:05 

 Web 
Μένουμε ασφαλείς με τη δύναμη του πράσινου 

σαπουνιού – Shape.gr  

365news.gr 20/05/2020 07:28 
20/05/2020 

15:15:42 

 Web 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ με τη δύναμη του πράσινου 

σαπουνιού και το Αρκάδι Baby υγρό πλυντηρίου  

shape.gr 20/05/2020 00:00 
20/05/2020 

10:49:07 

http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2428082649&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2428082649&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2427206004&c=2608991&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2426058674&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2426058674&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2426058674&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2426049516&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2426049516&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2426049516&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2424144594&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2424144594&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2424144594&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2424143712&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2424143712&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2424143712&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2423572253&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2423572253&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2423675073&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2423675073&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2423558362&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=2423558362&c=2608992&username=up2tpt&password=8954e2733e55b2ae182a3261df859f3e&is_email=1
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20/05/2020: Δοκιμή προϊόντων ΑΡΚΑΔΙ από τη Nάγια Αποστόλου  
και ανέβασμα Instagram Story  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ραδιοφωνικές αναφορές  
για τον διαγωνισμό με δώρο 1 πλήρες set προϊόντων ΑΡΚΑΔΙ  

για την προσωπική υγιεινή αλλά και την καθημερινή καθαριότητα  
και την απολύμανση όλου του σπιτιού.  
5 αναφορές: 12,13,14,15,17/5/2020, 

Athens Radio Dee Jay 95.2 
Νάγια Αποστόλου //Ζώνη: 10:00-12:00. 

 

https://bit.ly/2Yd8ZlD
https://bit.ly/2Yd8ZlD

