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1. OCHUTNEJTE A ROZDÁVEJTE
Vychutnejte si společně s přáteli bohatou 
cremu v šálku kávy NESCAFÉ® Dolce Gusto®. 
Zbylé kapsle rozdejte kolegům a známým, 
kteří používají kávovar NESCAFÉ® Dolce Gusto® 
a potěší je intenzivní chuť Espressa či Ristretta. 
Nezapomeňte předat letáčky!

2. UDĚLEJTE PRŮZKUM TRHU
Dotazníky průzkumu trhu vám umožní zjistit 
názor vašich přátel a známých – dejte nám 
vědět, jaké jsou jejich dojmy z kávy NESCAFÉ® 
Dolce Gusto® odevzdáním dotazníku v můj trnd.

3. SDÍLEJTE ONLINE
Sdílejte vaše dojmy s ostatními online a pomozte 
jim najít kávu, která jim přinese neobyčejný 
chuťový zážitek.
•    Napište recenzi na heureka.cz a dolce-gusto.cz
•    Sdílejte fotky na Instagramu a Facebooku  

s hashtagem #extracremaNDG a #trndprojekt.

4. OHODNOŤTE 
Využijte možnosti a podělte se o svůj názor 
na kávu NESCAFÉ® Dolce Gusto® – shrňte 
své zkušenosti a ohodnoťte kávu v rámci 
závěrečného dotazníku.

Vaše úkoly v projektu



Nezapomeňte během projektu pravidelně kontrolovat blog projektu 
a také svoji e-mailovou schránku – mimo složku doručené také záložky 
spam, nabídky, hromadné atd.

Ve svém projektovém balíčku najdete:

Pro vás:

•   Jedno z balení kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso Intenso, Ristretto Barista nebo 
Ristretto Ardenza. Balení obsahuje 16 kapslí – ochutnejte a podělte se s přáteli!

•  Papírové kapesníčky NESCAFÉ® Dolce Gusto®

•  Poznámkový blog NESCAFÉ® Dolce Gusto®

•  Propiska NESCAFÉ® Dolce Gusto®

•  Průvodce projektem

Pro vaše přátele:

•  Kapsle NESCAFÉ® Dolce Gusto® z vašeho balení
•  15x letáček s informacemi pro přátele
•  1x dotazníky průzkumu trhu pro přátele

Projektový balíček NESCAFÉ® 

Dolce Gusto®

�

Ve svém projektovém balíčku najdete:



Čeho se vyvarovat?

  Váš názor by neměl být formou reklamy. Popište svůj názor vlastními slovy.

 Nezmiňujte, že se účastníte tohoto projektu a že jste obdrželi produkt  
k otestování z trnd.cz. Administrátoři stránek takovýto obsah považují za 
reklamu a mohou ho smazat.

 Nekopírujte popisek dostupný v informacích o produktu. Zaměřte se   
na svůj vlastní názor – popište, jak hodnotíte produkt vy.

Jak napsat užitečnou recenzi o kávě 
NESCAFÉ® Dolce Gusto®?

Na co pamatovat?

  Popište, jaký dojem na vás udělala bohatá extra crema.

 Popište pouze své osobní pocity a zkušenosti. 
Vypíchněte, co vás na této kávě zaujalo a jak vám 
chutnala.

 Vaše receze by měla obsahovat nejvýše 4 stručné věty.

Otázky níže vám pomůžou napsat užitečnou recenzi:

•    Jak hodnotíte extra cremu?

•    Jaký pocit ve vás extra crema vyvolává?

•    Jaký je váš dojem z nového obalu a co říkáte na 
informace, které nový obal nabízí? 

•    Jak byste popsali vůni kávy linoucí se z šálku po její 
přípravě? 

•    Jaké chutě nalézáte v kávě při jejím ochutnávání?
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NESCAFÉ® Dolce Gusto® přichází s vylepšenou recepturou u řady oblíbených malých černých 
šálků – Espresso Intenso, Ristretto Barista a Ristretto Ardenza – extra cremou, nyní vyšší 
a hustější.

Espresso je jeden z nejznámějších kávových nápojů, při jehož přípravě se crema neboli kávová 
pěna objevuje na povrchu. Současně je množství a hustota cremy jedním ze základních kritérií 
hodnocení kvality espress. Správná crema by měla mít hustou a dlouhotrvající texturu a neměla 
by být připálená. 

Vylepšená receptura malých černých 
šálků...

Espresso Intenso 
s intenzitou 7/11 má 

ovocné a kořeněné aroma, 
jemné tělo a bohatou 
sametovou cremu. 

Ristretto Barista, 
velmi intenzivní silná

káva, má plně sirupovité
tělo a je završena hustou

cremou.

Ristretto Ardenza, 
nejintenzivnější káva od 
NESCAFÉ® Dolce Gusto®, 
v sobě ukrývá kouřové 

aroma s jemnou kořenitou 
chutí.
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Espresso Intenso Espresso Intenso Ristretto Barista, Ristretto Barista, Ristretto Barista, Ristretto Barista, Ristretto Ardenza, 
s intenzitou 7/11 má 

ovocné a kořeněné aroma, 
jemné tělo a bohatou 
sametovou cremu. 

Espresso Intenso 

Crema

Body

Heart

Podle cremy lze dokonce zjistit, zda si vychutnáváte kávovou 
směs, čistou arabiku nebo robustu. Pokud je crema hustá, tenká 
a rovnoměrně rozprostřená na povrchu kávy v šálku, vychutnáváte 
si arabiku. U robusty má crema tmavší barvu a je řidší. 

Vychutnejte si oblíbená espressa NESCAFÉ® Dolce Gusto® s ještě 
bohatší cremou a v novém designu a vnímejte ji všemi smysly!



Seznamte se s novými obaly NESCAFÉ® Dolce Gusto® a vybírejte svou kávu přesně podle své 
chuti. Z nových obalů můžete zjistit podrobné informace o vybrané kávě a ponořit se tak do 
její výjimečné chuti se znalostí její jedinečnosti.

...navíc v novém designu!
Poznejte svou kávu na první pohled

Původ kávy
NESCAFÉ® Dolce Gusto® putuje pro svou 
kávu do nejlepších kávových destinací světa 
jako jsou Brazílie, Kolumbie, Etiopie nebo 
Vietnam.

Návrh na přípravu nápoje
Poradí, kolik vody použít, abyste si mohli nejlépe vychutnat vaši 
oblíbenou kávu.

Typ kávy
Prozradí nám, zda 
se jedná o arabiku, 
robustu, nebo jejich 
směs.

Chuťový profi l
Nám poví, na jakou chuť a aroma kávy 
se můžeme tešit. Variant je mnoho - od 
delikátní a ovocné po bohatou 
a kořeněnou.

Intenzita
Na novém obalu 

naleznete jasné číselné 
označení intenzity, 

díky kterému si 
vyberete kávu podle 

svých preferencí.



Jak na krásnou fotku?

•    Buďte kreativní, nebo se nechte inspirovat např. na Instagramu.

•    Ujistěte se, že máte při focení dobré světlo, aby vaše fotografi e byla krásně jasná a ostrá.  

•     Dejte pozor na okolí foceného objektu.

•     Napšte krátký popisek – Dejte vašim přátelům a sledujícím vědět, jak vám káva chutná  
a jaký dojem na vás udělala #extracremaNDG.

•     Nefoťte krabici, ve které vám balíček přišel. 

Podělte se o dojmy z testování kávy NESCAFÉ® Dolce Gusto® na svých sociálních sítích. 
Nahrajte stylizovanou fotografi i kávy NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo sebe při její ochutnávce. 
Nezapomeňte použít hashtag #extracremaNDG! 

Pochlubte se svojí chvilkou s NESCAFÉ® Dolce Gusto® ! 
Ukažte nám, jak si vychutnáváte vaši malou černou kávu. Ať už sami nebo s přáteli, samotnou 
či s desertem, zachyťte váš neobyčejný chuťový zážitek. Odkaz na svůj příspěvek nám pošlete 
prostřednictvím trnd profi lu.

Zachyťte váš neobyčejný chuťový 
zážitek s #extracremaNDG

, aby vaše fotografi e byla krásně jasná a ostrá.  



NESCAFÉ® Dolce Gusto®

Káva profesionální kvality

www.trnd.cz/ndg
Kontakt: jitka@trnd.cz

© 2019 trnd Central Eastern Europe Kft.  Lublaňská 667/42, 120 00 Praha

PROTOŽE KÁVA NENÍ 
JENOM ČERNÁ


