
Vyzkoušej Jar okamžitá pěna
Seznam se se svým startovacím balíčkem a vyzkoušej získaný produkt. Proměň díky 
němu své špinavé nádobí na jako zbrusu nové!1

Informuj nás o splněných úkolech 
Sdílej s námi odkaz na svůj příspěvek a informuj nás o své aktivitě skrze speciální odkaz, 
který najdeš na svém uživatelském trnd profilu. Na konci projektu je ještě nezbytné 
vyplnit závěrečný dotazník.
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Vyplň závěrečný dotazník 
Dej značce svou zpětnou vazbu a dej vědět i nám, jak se Ti produkt líbil. Tvůj názor je 
pro nás velmi důležitý.4

Vytvoř příspěvek s Jarem okamžitá pěna a svou kuchyňskou vychytávkou*   
Sdílej svou fotku na Instagramu a dalších sociálních sítí, které máš, a použij hashtagy 
#jarokamzitapena #vychytavkysjarem #jarcz #spoluprace. Nezapomeň na InstaStory a 
Facebook story!

*může se jednat o kulinářské nebo praktické triky, které usnadňují Tvůj život v kuchyni
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Gratulujeme! Vybrali jsme Tě do projektového týmu Jar Okamžitá Pěna! Chceme, abys 
vyzkoušel/a Jar okamžitá pěna a seznámil/a se s výhodami tohoto produktu! Stačí pouze 
zmáčknout pumpičku a máš okamžitě pěnu! Pěna je speciálně vytvořená k usnadnění a urychlení 
Tvého života v kuchyni, díky čemuž bleskurychle odstraní veškerou mastnotu. Zároveň má Jar 
okamžitá pěna velmi praktickou a snadno použivatelnou náplň: používáním náplně nejenže 
podpoříš udržitelnost (méně plastu), ale navíc budeš mít o 25 ml více produktu oproti klasickému 
provedení s pumpičkou. 

VITEJ V PROJEKTU!'VITEJ V PROJEKTU!'VITEJ V PROJEKTU!'VITEJ V PROJEKTU!

Vychytávky jsou jednoduché triky a tipy, které nám usnadňují každodenní život. Jar okamžitá 
pěna je naše vychytávka v rychlém a bezstarostném umývání nádobí! Jsme velmi zvědaví, 
jaké triky využíváš Ty k ušetření času a zkvalitnění práce v kuchyni. Tento projekt je perfektní 
příležitost k tomu, abys nám ukázal/a svoje #vychytavkysjarem.   



Máš nějaké otázky ohledně projektu? Kontaktuj vedoucího projektu - jirka@trnd.cz

Nesdílej fotky, na kterých je pouze projektový 
balíček.
Neukazuj produkt v blízkosti dětí nebo zvířat.
Nesdílej fotky, na kterých jsou produkty a loga 
jiných značek.
Nefoť fotky ani nenatáčej videa, jak vybaluješ 
projektový balíček.
Neukazuj produkt v prostředí, které pro něj 
není přirozené.
Nesdílej nekvalitní příspěvky, které jsou 
rozmazané nebo příliš tmavé – dej si záležet 
na detailech, a inspiruj tak ostatní!
Neměj příliš věcí v pozadí fotky, které by 
mohly ubírat pozornost od produktu a 
hlavní zprávy, kterou chceš sdělit.
Neukazuj plýtvání vodou či 
elektřiny. Jar je pro udržitelnou 
spotřebu.

Čemu se vyhnout?

Jak vytvořit perfektní příspěvek?

Sdílej s ostatními svou kuchyňskou vychytávku, která z Tebe udělala mistra kuchyně! Vyfoť esteticky 
pěknou fotku zachycující Tvůj důmyslný trik; do popisku napiš detailní instrukce – aby mohl každý doma 
prospívat díky Tvé radě.  
Pamatuj! Vychytávky nejsou jen jednoduché, ale i rychlé způsoby usnadňující Tvou práci a život  
v kuchyni.

Nezapomeň ukázat Jar okamžitá pěna. Ukaž svůj produkt (klasickou variantu i náplň) v krásném 
a přirozeném prostředí. Kuchyň měj uklizenou, využij tematické rekvizity jako kuchyňské pomůcky, 
sebe, jak myješ nádobí, servíruješ jídlo apod. Pokus se mít pozadí fotky přiměřeně neutrální, aby nebralo 
pozornost od produktu. 

Dej skrze svůj příspěvek ostatním vědět o Jaru okamžitá pěna a pověz jim o jeho výhodách (například, že 
se snadno používá -> stačí zmáčknout pumpičku a pěna je hned na světě, skvěle odstraňuje mastnotu, 
lehce se doplňuje). 

Přidej hashtagy #jarokamzitapena, 
#vychytavkysjarem, #jarcz, #spoluprace. 
Kromě sdílení příspěvků na sociálních sítích, 
pamatuj i na InstaStory a Facebook!
Než vyfotíš fotku, otři čočku fotoaparátu, měj 
dobré, ideálně přírodní světlo a tematickou 
estetiku.
Jar okamžitá pěna by měl být viditelný  
a postavený přední etiketou vpřed.

Na co pamatovat?

Sdílej s ostatními svou kuchyňskou vychytávku, která z Tebe udělala mistra kuchyně! Vyfoť esteticky 
pěknou fotku zachycující Tvůj důmyslný trik; do popisku napiš detailní instrukce – aby mohl každý doma 

 usnadňující Tvou práci a život 

Jak používat Jar okamžitá pěna? 

1. Otoč pumpičkou

2. Zmáčkni a získej okamžitě pěnu

3. Užívej si rychlé a bezstarostné 
 umývání nádobí 

hlavní zprávy, kterou chceš sdělit.

elektřiny. Jar je pro udržitelnou 




