
Z 100% certyfi kowanych  
upraw i hodowli BIO!
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Odpakuj i podaj posiłek lub 
mus owocowy BoboVita Bio.

Zrób zdjęcie i zamieść je w swoich 
mediach społecznościowych.

Bądź aktywną Ambasadorką!

Twoje zadania w projekcie 
Bobovita Bio

1.

2.
Zanim to zrobisz, koniecznie zapoznaj 
się z naszym blogiem projektu. 
Pamiętaj o dodaniu hashtagów 
#bobovitabio #bobovita #mniam 
#projekttrnd

Koniecznie zaraportuj wszystkie 
aktywności, logując się na 
swoim koncie trnd, a następnie 
wypełnij ankietę końcową 
dostępną na koniec projektu!

3. Bądź aktywną Ambasadorką!Bądź aktywną Ambasadorką!
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swoim koncie trnd, a następnie 
aktywności, logując się na 
swoim koncie trnd, a następnie 
wypełnij ankietę końcową 
dostępną na koniec projektu!



Pasternak Bio

Mus Jabłko z brzoskwinią 
i pigwą Bio

Cielęcinka z 
brokułami Bio

Kurczak z marchewką 
i groszkiem Bio

Cielęcinka 
z pomidorem 

i pasternakiem Bio

Mus Gruszka 
z suszoną śliwką Bio

Mus Jabłko 
z morelą i mango Bio

Czarna porzeczka 
z jabłkami Bio

Zestaw Maluszka 
Od 5. do 7. miesiąca życia

Zestaw Maluszka 
Od 8. do 12. miesiąca życia

 miesiąca życiaOd

Od 8. 



Posiłki z BoboVita Bio mogą być 
świetną zabawą, zarówno dla 
Mamy, jak i dla Maluszka. Pokaż 
nam Wasze wspólne, radosne 
chwile podczas karmienia!

Pełny brzuszek to 
szczęśliwy brzuszek! 
Pokaż radość swojego 
dziecka podczas jedzenia 
obiadku lub deserku 
BoboVita Bio!

Stwórz pomysłową kompozycję! 
Przepis jest prosty: neutralne tło, 
kilka pasujących elementów np. 
warzywa czy owoce i oczywiście 
gwóźdź programu – posiłek lub  
mus od BoboVita Bio!
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Pomysły na zdjęcie z BoboVita Bio

Zainspir
uj 
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Czy wiesz, że...
sady, z których pochodzą nasze owoce Bio uprawiane 
są z troską o środowisko naturalne?

Pomysły na zdjęcie z BoboVita Bio



O czym pamiętać?
Koniecznie dodaj hashtagi #bobovitabio #bobovita 
#mniam #projekttrnd

Oprócz postu w mediach społecznościowych, pamiętaj 
o Instastory oraz relacji na Facebooku!

Przed zrobieniem zdjęcia przetrzyj obiektyw, zadbaj 
o dobre, najlepiej naturalne światło i odpowiednią 
estetykę.

Czego unikać?
Chcemy zobaczyć przede wszystkim uśmiech Twojego 
Maluszka z obiadkiem lub deserkiem BoboVita Bio! 
Nie publikuj zdjęć przedstawiających wyłącznie 
zestaw Ambasadora.

Nie udostępniaj zdjęć, na których będą widoczne 
produkty oraz logo innych marek.

Nie rób zdjęć ani fi lmów podczas rozpakowywania 
produktów z pudełka z logo trnd.

Nie dodawaj postów, które są słabej jakości, 
rozmazane lub zbyt ciemne - zadbaj o takie szczegóły 
i inspiruj inne mamy!

Twoja publikacja z #bobovitabioTwoja publikacja z #bobovitabio















Oprócz postu w mediach społecznościowych, pamiętaj 

Chcemy zobaczyć przede wszystkim uśmiech Twojego 

#bobovitabio #bobovita #mniam #projekttrnd� �



BoboVita nieustannie odkrywa to, co najlepsze dla 
najmłodszych, dlatego w trosce o ich harmonijny rozwój 
i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych 

wprowadza 18 smakowitych nowości Bio.

NOWOŚĆ: posiłki i deserki 
owocowe BoboVita Bio

Posiłki i deserki BoboVita Bio to starannie wyselekcjonowane, 
pochodzące wyłącznie z certyfi kowanych upraw oraz hodowli 

składniki: warzywa, owoce oraz mięso. Dopasowane receptury, 
konsystencja oraz delikatny smak sprawiają, że już od początku 

przygody z rozszerzaniem diety maluch otrzymuje to, co najlepsze 
– produkty dopasowane do jego wyjątkowych potrzeb. BoboVita 

Bio to również troska o dobro planety – z myślą o przyszłości 
najmłodszych.
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• deserki owocowe w słoiczkach i w tubkach, obiadki Bio w słoiczkach,
• 100% składników z ekologicznych, certyfi kowanych upraw oraz 100% składników

z certyfi kowanych hodowli, prowadzonych z najwyższą dbałością o środowisko 
i szczególnie dbających o dobrostan zwierząt,

• zgodnie z przepisami prawa: bez konserwantów*, bez barwników* i bez wzmacniaczy 
smaku*,

• pyszny smak oraz receptury dopasowane do potrzeb żywieniowych najmłodszych, 
• wybór w trosce o dobro planety – jej różnorodność biologiczną, kondycję gleby i 

ochronę zasobów naturalnych.

Dowiedz się więcej na www.bobovita.pl. 

*zgodnie z przepisami prawa.

BoboVita Bio to:

ochronę zasobów naturalnych.

Dowiedz się więcej na www.bobovita.pl. 

*zgodnie z przepisami prawa.

Zapytaj doradcę BoboVita!

Masz pytania dotyczące żywienia i rozwoju Twojego dziecka 
lub produktów BoboVita? Porozmawiaj z naszymi doradcami.

Zadzwoń: 
801 16 55 55

Obserwuj profi l BoboVita na 
Instagramie @bobovita

Pobierz aplikację 
BoboVita!

Masz pytania dotyczące projektu?
Skontaktuj się z opiekunem projektu: magda@trnd.pl
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Poznaj 18 nowych produktów  BoboVita 
Bio ze składnikami z certyfikowanych 

upraw ekologicznych

Produkty po 4. i 5. miesiącu są przeznaczone do uzupełniania diety, której podstawą jest mleko kobiece 
lub modyfi kowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

Produkty BoboVita Bio po 4. miesiącu 

Produkty BoboVita Bio po 5. miesiącu 

Produkty BoboVita Bio po 6. miesiącu 

Produkty BoboVita Bio po 8. miesiącu 

www.trnd.com/pl/projekty/bobovita-bio
Trnd kontakt: magda@trnd.pl
© 2020 trnd Central Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Zestaw Maluszka 
Od 8. do 12. miesiąca życia

Poznaj 18 nowych produktów  BoboVita 
Bio ze składnikami z certyfikowanych 


