
 
 

My Destination Biggest Baddest Bucket List 
 
Κεξδίζηε ην ηαμίδη ησλ νλείξσλ ζαο! Κεξδίζηε ην κεγαιύηεξν δηαγσληζκό πνπ 

έγηλε πνηέ παγθνζκίσο κε όια ηα έμνδα πιεξσκέλα. Κεξδίζηε έλα ηαμίδη 
δηάξθεηαο 6 κελώλ, ζηηο 6 επείξνπο! 
 

Αλαξσηηέζηε θαηά πόζν είλαη πηζαλόλ λα γίλεη απηό; 
 
Καη βέβαηα είλαη πηζαλόλ! Ο παγθόζκηνο ηαμηδησηηθόο δηαδηθηπαθόο νδεγόο My 

Destination.com δηνξγαλώλεη ηνλ κεγαιύηεξν δηαγσληζκό πνπ έγηλε πνηέ! 
 
Ο ληθεηήο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα μεθηλήζεη ηελ παγθόζκηα πεξηπέηεηα ηνπ 

ηαμηδεύνληαο ζε πξννξηζκνύο ηεο επηινγήο ηνπ, ζε πξννξηζκνύο πνπ ήηαλ 
γηα απηόλ έλα ηαμίδη – όλεηξν δσήο! Κάζε πξννξηζκόο ζα ηνπ δίλεη κηα εληειώο 
λέα πξόθιεζε αθνύ θάζε πξννξηζκόο ζα είλαη δηαθνξεηηθόο αλάκεζα ζηηο έμη 

επείξνπο, ζηε δηάξθεηα ησλ έμη κελώλ.  Ο ληθεηήο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα 
πέζεη κε αιεμίπησην πιαγηάο, λα παξαθνινπζήζεη θάιαηλεο ή αθόκα λα θάλεη 
ζεξθηλγθ θαη καζήκαηα καγεηξηθήο θαη όια απηά δσξεάλ!  

 
Καη ην θαιύηεξν; Όηαλ επηζηξέςεη 50.000 δνιάξηα ζα ηνλ πεξηκέλνπλ σο 
ρξεκαηηθό έπαζιν! 

 
Πώς να σποβάλεηε αίηηζη: Γηα λα θεξδίζεηε ηα ηαμίδηα ηνπ Biggest Baddest, 
Bucket List, πξέπεη λα θάλεηε ηα εμήο: 

 
Βήμα πρώηο: Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα βίληεν ζηα 

αγγιηθά δηάξθεηαο ηξηώλ ιεπηώλ ιέγνληαο γηα ηνλ αγαπεκέλν ηνπ πξννξηζκό 

ζε όιν ηνλ θόζκν – είηε απηή είλαη ε πόιε πνπ δεη, είηε νη θαιύηεξεο δηαθνπέο 

ηνπ ή ην κέξνο πνπ πάληα νλεηξεπόηαλ λα ηαμηδέςεη. 

Βήμα δεύηερο: Αλεβάζηε ην βίληεν ζαο καδί κε ην ζπκπιεξσκέλν έληππν 

αίηεζεο ζαο ζην www.mydestination.com/bbb. 

Γέθα ππνςήθηνη ζα επηιεγνύλ κεηά από ςεθνθνξία. Πέληε ζα επηιεγνύλ από 

ην My Destination.com θαη πέληε από ηελ ςήθν ηνπ θόζκνπ.  Σηε ζπλέρεηα ζα 

αλνίμεη ν ηειηθόο γύξνο ηεο ςεθνθνξίαο πνπ ζα δηαγσλίδνληαη κόλν νη δέθα 

ληθεηέο!  Να είζηε έηνηκνη λα ελζαξξύλεηε όινπο ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά 

ζαο λα ςεθίζνπλ γηα ζαο! 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα δειώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο 

επηζθεθηείηε ην www.mydestination.com/bbb. 

Τν My Destination είλαη έλαο παγθόζκηνο ηαμηδησηηθόο νδεγόο ζην δηαδίθηπν 

πνπ δηνηθείηαη από εθαηνληάδεο ηνπηθνύο έκπεηξνπο εηδηθνύο γηα θάζε 

πξννξηζκό. Οη επηζθέπηεο βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ, πνύ λα θάλε, πνπ λα κείλνπλ, ηη λα δνπλ θαη ζπκβνπιέο πάλσ ζε 

πεξηζζόηεξνπο από 80 πξννξηζκνύο ζε 45 ρώξεο. 

http://www.mydestination.com/bbb


Σήκεξα, ην My Destination.com έρεη πάλσ από 15 εθαηνκκύξηα κνλαδηθνύο 

ρξήζηεο αλά έηνο θαη θαιύπηεη πιένλ 80 πξννξηζκνύο όπσο Βαξθειώλε, 

Κύπξνο, Κέηπ Τάνπλ, Νηνπκπάη, Χαβάε, Κέλπα, Κνπάια Λνπκπνύξ, Λνλδίλν, 

Μαγηόξθα, Μάιηα, Οκάλ, Οξιάλην, Πνπθέη θαη Σηγθαπνύξε. 

Με έδξα ην Λνλδίλν ε επηρείξεζε απαζρνιεί ζήκεξα 40 άηνκα θαη έρεη 

επηπιένλ 200 άηνκα ζε όιν ηνλ θόζκν, νη νπνίνη απνηεινύλ κέξνο ηνπ 

δηθηύνπ franchise My Destination. 


