
W Twoim zestawie Ambasadora znajdziesz  
aż 20 BA!rdzo Bakaliowych Tabliczek.  
10 tabliczkami podziel się ze swoimi znajomymi.
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Za co Ty lubisz siebie BA!rdzo? Zrób zdjęcie z BA!rdzo Bakaliową Tabliczką, zamieść  
je na Twoich profilach społecznościowych, dodaj opis oraz #lubięsiebiebardzo 
#bakalland i zaskocz znajomych oraz obserwujących! Inspiruj, zaskakuj – dziel  
się pozytywną energią! 

Podsumuj swój udział w projekcie  
i podziel się opinią o BA!rdzo  
Bakaliowych Tabliczkach, wypełniając  
ankietę końcową projektu. 

Poznaj nowe BA!rdzo Bakaliowe Tabliczki.
Rozsmakuj się w przekąsce, która ma w sobie 
coś wartościowego – mnóstwo bakalii!

Przekaż Twoim znajomym BA!rdzo  
Bakaliowe Tabliczki. Każdy moment jest 
dobry, aby podzielić się tą pyszną 
przekąską. Przerwa w pracy? Spacer 
w parku? Wspólny wypad na zakupy? 
Miej bakaliową tabliczkę BA!rdzo 
zawsze przy sobie.

Poproś znajomych, którym przekazałeś BA!rdzo Bakaliowe  
Tabliczki o wypełnienie ”Twojego badania opinii”. Książeczka jest  
dołączona do Twojego zestawu. 

Co zrobić z zebranymi opiniami?
Przenieś dane z wersji papierowej na wersję online – formularz znajdziesz na 
stronie projektu w zakładce ”Twoje badanie opinii”.
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Za co Ty lubisz siebie BA!rdzo? Poznaj BA!rdzo Bakaliowe Tabliczki

…za to, że znajdujesz  
czas dla przyjaciół  
i znajomych!

...za kolejny udany  
dzień w pracy!

...za to, że potrafisz  
sprawiać sobie małe  
przyjemności!   

...za to, że znajdujesz  
czas na podróże!

…za kolejny udany  
trening!

SOLONE ARACHIDY 
MIGDAŁY 
DAKTYLE

POMARAŃCZE
KAWA
DAKTYLE

WIŚNIA
ŻURAWINA
DAKTYLE

POMARAŃCZE
KAWA
DAKTYLE

ŚLIWKI
CZARNA PORZECZKA
DAKTYLE

BA!rdzo Bakaliowe Tabliczki to pierwszy tego typu produkt na rynku. Nie jest  
to czekolada z bakaliami, ale nowy wymiar przyjemności – ponad 70% delikatnie  
rozdrobnionych bakalii otulonych cienką warstwą pysznej czekolady.

BA!rdzo Bakaliowe Tabliczki to słodycze, które zaspokoją każdą chęć na  
„coś słodkiego”, a przy tym są pełne wartości odżywczych.

BA!rdzo Bakaliowe Tabliczki to idealna, poręczna słodka przekąska w porcji  
na raz – do zabrania wszędzie ze sobą i spałaszowania w różnych  
sytuacjach każdego dnia.

BA!rdzo Bakaliowe Tabliczki to dwa w jednym – moc wartości odżywczych  
bakalii i przyjemność smaku z otulającej je czekolady.

BA!rdzo Bakaliowe Tabliczki to prosta receptura – bez syropu glukozowego,  
bez tłuszczów utwardzonych, bez oleju palmowego.

74% bakalii  
25% czekolady

74% bakalii  
25% czekolady

74% bakalii  
25% czekolady

70% bakalii  
25% czekolady

74% bakalii  
25% czekolady

BA!rdzo Bakaliowe Tabliczki to kompozycje zaskakujących smaków (owocowych, 
orzechowych, z nutą kawy), wśród których każdy znajdzie swojego ulubieńca. 

#lubięsiebiebardzo #bakalland

...za to, że wstajesz  
z uśmiechem  

na twarzy!
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