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Odkryj nowości Zott Belriso - pożywny ryż 
na mleku w 6 nowych wariantach!

Uwielbiasz celebrować chwile, a Twoja defi nicja przyjemności to pyszny i jednocześnie 
sycący deser, który zapewni Ci energię?

Belriso to coś dla Ciebie! W projekcie poznasz smak deserów ryżowych na mleku 
z rozpływającymi się w ustach sosami i przekonasz się, że zasada #przyjemniejzbelriso 
sprawdza się zawsze i w każdych okolicznościach!

Jako jeden wśród 3 000 Ambasadorów masz szansę sprawić, że Twoi przyjaciele i znajomi 
poznają, skosztują  i pokochają desery Belriso!

Zaczynamy!
 

Jako jeden wśród 3 000 Ambasadorów masz szansę sprawić, że Twoi przyjaciele i znajomi 
poznają, skosztują  i pokochają desery Belriso!

Twój Zestaw Ambasadora

W zestawie startowym znajdziesz:

•     Przewodnik projektu, który właśnie czytasz

•     Książeczkę „Twoje Badania Opinii”, służącą do zebrania informacji i opinii na 
temat deserów Belriso 

•    Gadżety, które pozwolą Ci zrobić wyjątkowe zdjęcia z przyjaciółmi i znajomymi
 

W sklepie kupisz (pamiętaj, aby zachować rachunek):

•      16 deserów - nowości Belriso (Belriso Winter, 
Belriso Hot Pieczone Jabłko, Belriso Hot 
Cynamon, Belriso Choco Strawberry, Belriso 
Choco Cherry, Blriso Krówka)  
i 16 deserów Belriso w dowolnych smakach 
(najlepiej nowości wymienionych powyżej)

 •     Połową zakupionych deserów poczęstuj 
znajomych i przyjaciół

Gadżety, które pozwolą Ci zrobić wyjątkowe zdjęcia z przyjaciółmi i znajomymi
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Cynamon, Belriso Choco Strawberry, Belriso 
Choco Cherry, Blriso Krówka)  
i 16 deserów Belriso w dowolnych smakach 
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ołową zakupionych deserów poczęstuj ołową zakupionych deserów poczęstuj ołową zakupionych deserów poczęstuj 

Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu: http://trnd.pl/belriso/
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami pod adresem: greentea@trnd.pl

Masz już cały Zestaw Ambasadora?



Nie daj się zaskoczyć zimie! Belriso 
ma dla Ciebie rozgrzewające 
pyszności i specjalną limitowaną 
edycję deseru, z którym zapragniesz, 
by zima trwała jak najdłużej! 

W Belriso Hot Pieczone Jabłko 
znajdziesz wyjątkowo aromatyczny 
i rozgrzewający mleczno – ryżowy 
deser z sosem o smaku pieczonego 
jabłka, a Belriso Hot Cynamon rozbudzi 
Twoje zmysły połączeniem mleka, ryżu 
i sosu cynamonowego. Podgrzej kubeczki w mikrofalówce przez około 60-90 sekund (600 Watt), 
a poczujesz, jak przyjemnie Belriso rozgrzewa od środka! 

Niezależnie od tego, ile masz lat, każdej zimy wyczekujesz pierwszego śniegu? Uwielbiasz białe 
szaleństwo na nartach i na sankach z maluchami? Długie jesienno-zimowe wieczory spędzasz 
przy kominku lub otulona ciepłym kocem z dobrą książką i fi lmem, co sprawia, że zima dobrze 
Ci się kojarzy?

Zatrzymaj zimę na dłużej z Belriso Winter -  ryżem na mleku o smaku ponczu owocowego 
z rumową nutą! Uwaga! To limitowana edycja specjalnie na tę porę roku! 
 

Przygotuj się na zimę z Belriso!

Gotowy na czekoladowy zawrót 
głowy? Belriso przygotowało dla 
Ciebie coś wyjątkowego! 

W Belriso Choco Cherry znajdziesz 
połączenie pysznego ryżu na mleku 
o smaku czekoladowym z sosem 
wiśniowym, a z Belriso Choco 
Strawberry  rozmakujesz się w ryżu 
na mleku o smaku czekoladowym 
z sosem truskawkowym. Jesienna 
chandra nie ma najmniejszych szans!  

Wierzysz, że czekoladowy deser poprawia nastrój? Masz rację! To potwierdzone naukowo!  
Skosztuj Belriso Choco Cherry lub Belriso Choco Strawberry i poczuj jak dobry humor rośnie 
wprost proporcjonalnie do deseru znikającego w Twojej buzi!

Czujesz, że brakuje Ci energii? Z Belriso Choco Cherry i Strawberry będzie słodko, 
czekoladowo, mlecznie, pysznie… a zaraz potem poczujesz przypływ energii!  Nie ma 
pyszniejszego sposobu na przywrócenie sił!

Czekoladowe szaleństwo z Belriso Choco 
Cherry i Belriso Choco Strawberry!
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Twoje dzieciństwo przypadało w latach 90 lub wcześniej? Spędzałeś całe dnia na 
trzepaku, słuchałeś muzyki z kaset magnetofonowych, a od nudy w deszczowe dni 
ratowały Cię gry na Pegasus lub Super Mario Bros?

Są takie rzeczy z lat 90tych, 80tych i wcześniejszych, które osiągnęły status kultowych. Tak 
jest właśnie z cukierkami, takimi jak krówki! Smak dzieciństwa? Oranżada w proszku, guma 
balonowa i… oczywiście krówki!

Świat zwolenników krówek jest podzielony. Należałeś do obozu krówki ciągnącej się czy 
kruchej? Z Belriso to już bez znaczenia! Skosztuj pierwszego ryżu na mleku o smaku krówki, 
który przywróci słodkie wspomnienia i smak dzieciństwa!

Belriso Krówka – smak dzieciństwa

Krówki po raz pierwszy były produkowane na skalę 
przemysłową w latach 1921 – 1929 roku. Ich nazwa, 
która szybko się przyjęła, pochodzi od opakowania 
z wizerunkiem krowy. Krówki produkowane w Opatowie 
zostały w 2011 roku wpisane na  listę polskich produktów 
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krówki po raz pierwszy były produkowane na skalę 
przemysłową w latach 1921 – 1929 roku. Ich nazwa, 
która szybko się przyjęła, pochodzi od opakowania 
z wizerunkiem krowy. Krówki produkowane w Opatowie 
zostały w 2011 roku wpisane na  listę polskich produktów 
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy wiesz, że? 

Zdanie, którym warto podzielić się 
z innymi:

„Belriso – 
pyszny, sycący deser, 

idealny na niewielki głód 
i chwilę przyjemności!”



W projekcie rozsmakujemy się przede wszystkim w 6 wariantach, ale rodzajów 
przyjemności Belriso jest znacznie więcej! Sprawdź, gdzie zaprowadzi Cię ciekawość 
innych wariantów i przygotuj się na to, że będzie pysznie, sycąco, po prostu 
#przyjemniejzbelriso!

Znajdź swój ideał wśród deserów Belriso, które jako pożywna przekąska i rozpływający się 
w ustach deser są najlepszym rozwiązaniem, gdy potrzebujesz jednocześnie wygrać 
z niewielkim głodem, wyzwolić swoją energię i dać się ponieść chwili słodkiej przyjemności! 
Oto i one:

Poznaj wszystkie sposoby na przyjemność 
z Belriso …

… numerem 1 wśród deserów ryżowych 
w Polsce!*

*Na podstawie pytania o najczęściej wybieraną markę. Badanie IPSOS - 300 konsumentów deserów 
ryżowych, mieszkańców dużych miast; kwiecień 2015.

Belriso Malina 
Smak dojrzewającej w słońcu maliny 
w duecie z mlecznym ryżem stworzył pyszny 
i sycący deser. Zanurz łyżeczkę, rozkoszuj 
się jego smakiem i poczuj letni nastrój.

Belriso Czekolada 
Połączenie ryżu, pysznego mleka 
i aromatycznego sosu czekoladowego 
to przepyszny i pożywny deser, prawdziwy 
klasyk wśród smaków Belriso.
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to przepyszny i pożywny deser, prawdziwy 

Belriso o smaku waniliowym 
Ryż na mleku w połączeniu z aksamitnym 
sosem o smaku waniliowym to wyjątkowo 
pożywny i pyszny deser.

Belriso Malina 
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Smak dojrzewającej w słońcu maliny 

się jego smakiem i poczuj letni nastrój.

Belriso Wiśnia 
Idealne połączenie ryżu na mleku 
z sosem z soczystych wiśni. Propozycja 
dla tych, którzy szukają w deserze 
orzeźwiającej nuty.

Belriso Truskawka 
Odkryj smak soczystych truskawek 
w ryżu na mleku. Wysokiej jakości składniki 
i znakomity smak to wyśmienita owocowa 
przekąska i przepyszny deser. 

Belriso Cynamon 
Sos cynamonowy w połączeniu z ryżem na 
mleku to niezwykle aromatyczna przygoda. 
Skosztuj i ciesz się pysznym deserem. 

Belriso Pieczone jabłko 
Ryż na mleku z sosem o smaku 
pieczonego jabłka to smak deseru, który 
znasz z dzieciństwa. Spróbuj i przywołaj 
słodkie wspomnienia!

Belriso Mleczny 
Pyszny ryż na mleku. Wyśmienity w swojej 
czystej formie lub jako baza dla ulubionych 
dodatków. Zjedz, tak jak lubisz! 
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Belriso Pieczone jabłko 
Ryż na mleku z sosem o smaku 
pieczonego jabłka to smak deseru, który 
znasz z dzieciństwa. Spróbuj i przywołaj 
słodkie wspomnienia!

*Na podstawie pytania o najczęściej wybieraną markę. Badanie IPSOS - 300 konsumentów deserów 

Pyszny ryż na mleku. Wyśmienity w swojej 
czystej formie lub jako baza dla ulubionych 

Belriso Cynamon 
Sos cynamonowy w połączeniu z ryżem na 
mleku to niezwykle aromatyczna przygoda. 

w Polsce!*

Belriso Truskawka 
Odkryj smak soczystych truskawek 
w ryżu na mleku. Wysokiej jakości składniki 
i znakomity smak to wyśmienita owocowa 
przekąska i przepyszny deser. 

Sos cynamonowy w połączeniu z ryżem na 
mleku to niezwykle aromatyczna przygoda. 
Skosztuj i ciesz się pysznym deserem. 

Belriso Pieczone jabłko 
Ryż na mleku z sosem o smaku 
pieczonego jabłka to smak deseru, który 
znasz z dzieciństwa. Spróbuj i przywołaj 
słodkie wspomnienia!słodkie wspomnienia!

Skosztuj i ciesz się pysznym deserem. 

Belriso Karmel 
Dla wielbicieli kremowych słodkości. 
Aromatyczny ryż na mleku z karmelowym 
sosem to wyjątkowa przyjemność dla 
prawdziwych łasuchów. Słodko, mlecznie, pysznie!
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Ile opakowań deseru Belriso, w ilu wariantach mogę zakupić?

Możesz zakupić łącznie 32 opakowań Belriso z czego:
•    16 opakowań nowych wariantów deseru Belriso: Choco Cherry, Choco Strawberry, Hot 

Cynamon, Hot Pieczone Jabłko, Winter i Krówka 

•   16 opakowań dowolnie wybranych smaków (rekomendujemy wybranie nowości Belriso jeśli 
będą dostępne w Twojej okolicy).

Łącznie, w ramach swojego Zestawu Ambasadora, możesz zakupić 32 opakowania 
deserów Belriso (16 nowych wariantów deseru, 16 dowolnie wybranych). Pamiętaj, aby 
zachować paragon!

Do kiedy mogę wgrać paragony i kiedy otrzymam zwrot kosztów?

Paragony możesz przesyłać do 15 grudnia. Jeżeli potrzebne będą poprawki, otrzymasz od 
nas informację mailową. Czas na poprawę błędnie wprowadzonych paragonów masz do 
18 grudnia. Zwrot kosztów otrzymasz 21 grudnia. 

Na rachunku nie widnieje nazwa "Belriso". Co zrobić, by paragon został 
zaakceptowany?

Jeśli dostrzeżesz brak nazwy "Belriso" na paragonie już w domu, wgraj go wraz ze zdjęciem 
produktów, które są na nim ujęte (na przykład umieszczając je w tle zdjęcia).

Po zmianie hasła na stronie trnd nie mogę zalogować się do platformy 
zwrotu kosztów. Co zrobić?

Prosimy Cię o kontakt mailowy na adres greentea@trnd.pl. Jest to Twój oficjalny kontakt 
w projekcie i skuteczny sposób, by rozwiązać problem. Twoje hasło zostanie 
zsynchronizowane, a Ty otrzymasz mailowe potwierdzenie.

Co mam zrobić, jeżeli po wgraniu paragonu otrzymam mailem 
wiadomość, że jest on niepoprawny?

Zastosuj się do instrukcji w mailu. Najpewniej potrzebne będzie nowe zdjęcie paragonu lub 
ponowne wprowadzenie pewnych danych (np. kwoty). To, że rachunek został odrzucony, nie 
znaczy że nie otrzymasz zwrotu kosztów. Konieczne jest jednak wprowadzenie paragonu 
ponownie, z poprawkami. 

 

Platforma do zwrotu kosztów w projekcie… … poznajmy ją lepiej!

Potrzebujesz wsparcia? Twój kontakt w projekcie to greentea@trnd.pl – napisz, 
a pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie problemu.

Jaka jest łączna kwota mojego zwrotu za zakup?

Zdajemy sobie sprawę, że ceny produktów mogą się różnić w zależności od sklepu i aktualnej 
oferty. Zwrot otrzymasz za zakup maksymalnie 32 deserów za kwotę nie większą niż 70 
złotych.  
 



Przewodnik projektu

Kup Zestaw Ambasadora Belriso

Do codziennych zakupów dołącz desery Belriso! Zapowiada się pysznie!

Prześlij nam zdjęcie lub skan swojego paragonu korzystając z niewiarygodnie prostej 
platformy do zwrotu kosztów dostępnej pod adresem www.kabowe.trnd.com. 
Zwrot otrzymasz poprzez przelew bankowy. W trakcie projektu możesz przysłać 
nam do trzech paragonów.

Następnie… ciesz się wyśmienitymi deserami Belriso! Zrób zdjęcie swojego 
Zestawu Ambasadora i podziel się nim na swoim profi lu społecznościowym  
i na blogu projektu. Możesz to zrobić logując się do panelu „moje trnd”, gdzie 
znajduje się opcja „prześlij raport”. 

1

Twoja opinia się liczy

Zespół odpowiedzialny za markę Belriso chce poznać Twoją opinię na temat 
produktów – ten projekt to umożliwia. Wykorzystaj tę okazję i powiedz, co myślisz 
o deserach Belriso.

Podczas czterech nadchodzących tygodni zapraszamy Cię do wypełnienia:
•   Ankiety początkowej, w której opowiesz o pierwszych wrażeniach na temat 

produktów

•   Ankiety końcowej, która pozwala nam podsumować wspólnie cały projekt.

Ankiety będą dostępne w Twoim profi lu trnd. Zaproszenie do ich wypełnienia 
otrzymasz mailowo.
 
Wyniki są przekazywane przedstawicielom marki, więc upewnij się, że usłyszą 
również Twój głos. Otrzymasz wiadomość, kiedy formularze będą dostępne online. 

2
Zapytaj o opinię

Dzięki projektom trnd możemy poczuć się jak osoby stojące za sukcesem marki 
Belriso i zebrać informacje dotyczące produktu od naszych znajomych i przyjaciół.
 
Książeczka „Twojego Badania Opinii” pozwoli Ci spytać 20 osób o to, jakie wrażenie 
zrobiły na nich desery Belriso. 
 
Im więcej opinii uda Ci się zebrać, tym skuteczniejsze będzie badanie opinii 
przeprowadzone w ramach naszego projektu.
 
W trakcie czterech tygodni trwania projektu możesz aktywnie uczestniczyć 
w dyskusjach na blogu: www.trnd.pl/belriso.

Twój kontakt w projekcie: greentea@trnd.pl

4

Dziel się z bliskimi

Poinformuj swoich znajomych o tym, że bierzesz udział w projekcie Belriso. 
Skorzystaj ze swojego profi lu społecznościowego i zaproś ich do wspólnej 
zabawy z deserami Belriso. 
 
W tym celu możesz:
•    podzielić się informacjami na temat projektu i deserów Belriso ze znajomymi  

i przyjaciółmi, by jak najwięcej osób dowiedziało się o pożywnej przyjemności, 
która daje energię i rozgrzewa w długie jesienne i zimowe dni!

•    poczęstować bliskich i członków ich rodzin deserami Belriso 

•    zachęcić do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z wykorzystaniem 
gadżetów dołączonych do zestawu projektu Beriso  

 
Na kolejnych stronach przewodnika znajdziesz sposoby na nawiązanie rozmowy 
o deserach Belriso z bliskimi. 

3
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Pomysły na rozmowy 

Z pewnością będziesz mieć wiele okazji do rozmowy o deserach Belriso. Poniżej 
znajdziesz kilka pomysłów na to, kiedy warto wspomnieć o projekcie, w którym bierzesz 
udział.

Spotkanie ze znajomymi
Zaproś znajomych do siebie, a kiedy dostrzeżesz, że zima dała im się we znaki, przywitaj ich 
Belriso Hot Cynamon lub Belriso Hot Pieczone Jabłko. Po pysznym, rozgrzewającym deserze 
wieczór z pewnością będzie udany!

W pracy
W pracy zawsze trzeba utrzymać wysoki poziom koncentracji, a gdy poziom energii spada 
z pomocą przychodzi Belriso Choco Cherry i Choco Strawberry! Podziel się nimi ze znajomymi 
w miejscu pracy, a poczujesz, jak współpracownikom wracają siły i przede wszystkim świetny 
humor! Z dobrym nastawieniem każde zadanie stanie się łatwiejsze, a praca przyjemniejsza!

Podczas spotkania rodzinnego
Spotkania w gronie bliskich oznaczają zwykle dużo miłych wspomnień i historii rodzinnych, 
które bawią, wzruszają i przypominają, że rodzina jest tylko jedna i zawsze warto trzymać się 
razem. Podaruj członkom rodziny Belriso Krówkę, cieszcie się jej wyjątkowym smakiem 
i przypomnijcie sobie Wasze najlepsze wspólne chwile! 



Co powiesz na podzielenie się tym, że zasada 
#przyjemniejzbelriso sprawdza się w każdych okolicznościach 
dla Ciebie i Twoich przyjaciół?

Nic prostszego! Zrób zdjęcia jak wraz z rodziną 
i obdarowanymi przyjaciółmi bawisz się w projekcie 
i delektujesz tym, co najlepsze od Zott Beriso – 
pożywnym ryżem z pełnym mlekiem oraz wyśmienitymi 
sosami! Wykorzystaj gadżety z zestawu startowego 
i spraw, by Twoje zdjęcia były wyjątkowo radosne! Jesteś 
gotowy na więcej? Nakręć fi lmik, który pokaże Twoją 
przygodę z deserami Belriso!

Nie czekaj i wrzuć je na swój profi l na 
Facebooku, Instagramie lub kanał YouTube! 
Pamiętaj, aby dodać #przyjemniejzbelriso!
Następnie prześlij nam link do swoich 
publikacji poprzez formularz raportu 
dostępny w panelu „moje trnd”. Jesteśmy 
bardzo ciekawi Twoich zdjęć i nagrań!

Potrzeba Ci postawienia na nogi po aktywnym dniu, 
poprawy nastroju w długi, zimowy wieczór, rozgrzania 
się aromatyczną przekąską, a może po prostu chwili 
słodkiego zapomnienia dla siebie i swoich bliskich? 
Znajdziesz to właśnie w deserach Belriso!

Zawsze i w każdym miejscu 
#przyjemnniejzbelriso!

przygodę z deserami Belriso!
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