
กติกาการรว่มกิจกรรมถ่ายภาพคู่กับสินค้าในคอลเลค็ชัน่ EFTERTRÄDA/เอฟเตอรแ์ทรดา  
และโพสต์ลง Facebook หรอื Instagram ลุ้นรับบตัรของขวญัมูลค่า 3,000 บาท 
การเข้ารว่มกิจกรรมถือเป็นการใหค้วามยนิยอมของผู้เข้ารว่มกิจกรรมต่อข้อกําหนดและเง่ือนไขของการแข่งขันนี้ 
 
เข้ารว่มกิจกรรมได้อยา่งไร 

1. ผู้รว่มกิจกรรมถ่ายภาพกับสินค้าคอลเล็คชัน่ EFTERTRÄDA/เอฟเตอรแ์ทรดา  
2. โพสต์ภาพลงใน Facebook หรอื Instagram ของตนเอง พรอ้มติดแฮชแท็ก #EFTERTRADA และ #IKEAThailand และตัง้ค่าโพสต์เป็นสาธารณะ 

ระยะเวลาการรว่มกิจกรรม  
14 ม.ค. 64 – 28 ม.ค. 64 ประกาศผลผู้ชนะในวนัที่ 31 ม.ค. 64 ผ่านเฟซบุ๊ก IKEA Thailand 

 
ใชเ้กณฑ์อะไรในการตัดสิน 

เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากภาพที่ถ่ายใหสิ้นค้าในคอลเล็คชัน่ออกมาสวยงาม แปลกใหม ่และโดดเด่นที่สุด โดยคําตัดสินของอิเกียถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ของรางวัลจากการรว่มกิจกรรมคืออะไร 
ผู้ชนะจะได้รบับัตรของขวญัอิเกยี มูลค่า 3,000 บาท จาํนวน 3 รางวลั โดยของรางวลัไมส่ามารถแลกเปลี่ยนหรอืคืนเป็นเงินสดได้ 

 
ข้อกําหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ 

• ภาพที่ส่งมารว่มกิจกรรมต้องเป็นของผู้รว่มกิจกรรมเอง และไมม่กีารละเมดิสิทธส่ิวนบุคคล ลิขสิทธ ิหรอืทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนไมว่า่ในทางใดก็ตาม 
• รูปภาพที่ส่งมารว่มกิจกรรมถือเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของอิเกีย ประเทศไทย และการเข้ารว่มกิจกรรมถือเป็นการใหค้วามยนิยอมจากผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

ใหอิ้เกียมสิีทธใินการเผยแพรภ่าพและรายชื่อของผู้รว่มกิจกรรม รวมถึงการนําภาพไปดัดแปลงและใช ้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธผ่์าน
ส่ือต่างๆ ทัง้ในปัจจุบันและ/หรอืในอนาคต โดยไมต่้องแจง้หรอืขออนุญาตล่วงหน้า 

• อิเกียขอสงวนสิทธใินการตัดสิทธผู้ิเข้ารว่มกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาออกจากการรว่มกิจกรรม 
• อิเกียขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข หรอืยกเลิกกิจกรรมโดยไมต่้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

Terms and conditions for EFTERTRÄDA online photo contest. 
Participants who take part agree to and are bound by all the terms and conditions as stated below: 
 
How do I join?  

1. Take a photo with any product(s) from the EFTERTRÄDA collection. 
2. Post your photo in Facebook or Instagram with #EFTERTRADA and #IKEAThailand for a chance to win an IKEA Gift Card. 
Don’t forget to make your post public for your entry to count! 

What is the contest period? 
14 Jan 21 – 28 Jan 21. Winners will be announced and notified by IKEA Thailand’s official Facebook account on 31 Jan 21. 

How do I win? 
We are looking for the photo that captures our products in the most beautiful, unique, and iconic way. The IKEA social media 
team will judge all entries and final decisions will be made at our discretion. 

What are the prizes? 
• The winner will IKEA Gift Cards each worth 3,000 THB, total of 3 prizes. Prizes are non-refundable or exchangeable for cash.  

Other terms and conditions 
• All entries must be belonged to the entrants and are created without any violation to privacy, copyrights, and intellectual 

property of others 
• All entries are the property of IKEA Thailand. By entering the contest, each entrant agrees to the use of his/her name, city of 

residence, photograph, voice, statement, image or likeness for advertising, publicity and promotional purposes in all media, 
without further notice or compensation. 

• IKEA Thailand reserves the right in its sole discretion to disqualify any individual who IKEA Thailand has reason to believe has 
breached any of these conditions, or engaged in any unlawful or other improper misconduct calculated to jeopardise the 
fair and proper conduct of the activity. 

• IKEA Thailand reserves the right to change, alter the terms and conditions and cancel this promotion without prior notice. 

 


