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Odkryj musy owocowe 
BoboVita!

Linia musów owocowych BoboVita to wysokiej jakości produkty 
stworzone z myślą o najmłodszych. Kochasz spędzać czas 
na świeżym powietrzu? Szukasz przekąski, którą bez obaw 
podasz swojemu dziecku podczas spaceru? Ten projekt jest 
właśnie dla Ciebie! Musy owocowe BoboVita w przezroczystych 
tubkach z wielokrotnym zamknięciem są naturalne i bezpieczne 
dla Twojego dziecka. Bez dodatku cukru.

Właśnie trafi ła do Ciebie przesyłka zawierająca:

Twój Zestaw Ambasadora

Zestaw dla Ciebie do wypróbowania i zrecenzowania online:

•  Pełna linia musów owocowych BoboVita, aż 6 smaków!

   1 x Mus owocowy BoboVita jabłka i banany
   1 x Mus owocowy BoboVita jabłka i truskawki z bananem
   1 x Mus owocowy BoboVita jagody i jabłka z bananem
   1 x Mus owocowy BoboVita banan z mango i mlekiem      
         kokosowym
   1 x Mus owocowy BoboVita morele z jabłkiem i gruszką
   1 x Mus owocowy BoboVita truskawki i wiśnie z bananem

•  Przewodnik projektu trnd, pełen przydatnych 
    wskazówek i informacji

Masz już cały Zestaw Ambasadora?
Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu: 
trnd.pl/bobovita-owoce-w-tubkach 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktujesz się z nami pod 
adresem nash@trnd.pl

•  Przewodnik projektu trnd, pełen przydatnych 
    wskazówek i informacji

Masz już cały Zestaw Ambasadora?
Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu: 



W pierwszym roku życia Twoje dziecko rozwija się niezwykle 
dynamicznie. Jak pozytywnie wpłynąć na jego rozwój?  

Na przykład przez regularne spacery! Są one dla Twojego malucha 
okazją by poznawać świat, obserwować otoczenie, rozwijać zmysły. 
Dla Ciebie natomiast, spacer to zasłużony relaks i okazja do rozmowy – 
na przykład z zaprzyjaźnionymi mamami lub koleżankami. 

Mus owocowy BoboVita może towarzyszyć Ci przy każdej okazji. 
Przezroczysta tubka z wielokrotnym zamknięciem to świetny pomysł 
na pyszny i zdrowy podwieczorek, drugie śniadanie lub przekąskę 
dla Twojego malucha. Tubka sprawdzi się w każdych warunkach.

100% smaku w zasięgu ręki

Spraw, aby każdy spacer był Waszą kolejną przygodą!

Jako Mama chcesz zapewnić Twojemu maluszkowi właściwy 
rozwój. Jednym z kluczowych aspektów jest odpowiedni 
sposób żywienia, dostosowany do jego potrzeb. 

Owoce wykorzystywane w produktach BoboVita 
spełniają nawet do 3000 razy* bardziej 
restrykcyjne normy jakości i bezpieczeństwa 
niż owoce przeznaczone dla dorosłych. 
Teraz zostały zamknięte w nowych, wygodnych 
tubkach. Dzięki przezroczystym opakowaniom 
mama i dziecko mogą zobaczyć kolor i konsystencję 
musu. Przezroczyste opakowania to gwarancja, 
że BoboVita nie ma nic do ukrycia, a musy w 
tubkach to naturalnie pyszna przekąska dla Twojego 
dziecka. Podając dziecku mus owocowy BoboVita 
w tubce możesz być pewna, że Twoje dziecko jest 
bezpieczne.

* Dotyczy norm dla pestycydów w owocach. Żywność dla niemowląt 
i małych dzieci spełnia normy jakości i bezpieczeństwa produktu 
wynikające z przepisów prawa europejskiego i krajowego. Normy te 
są o wiele bardziej restrykcyjne w porównaniu z żywnością ogólnego 
przeznaczenia.

Pyszne? Naturalnie!

Owoce dostępne 
w sklepie czy 

na targu często 
mogą zawierać 

pozostałości 
szkodliwych 

substancji w ilości 
nieodpowiedniej dla 

niemowlęcia czy 
małego dziecka. 
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Przewodnik projektu

Odpakuj i wypróbuj musy 
owocowe BoboVita

Wyraź swoją opinię.

Zacznij od rozpakowania przesyłki – poznaj zawartość 
Twojego zestawu startowego. Zapoznaj się z przewodnikiem 
projektu, w którym znajdują się niezbędne informacje na 
temat musów owocowych BoboVita oraz samego projektu.

Wypróbuj!
Skorzystaj z pięknej pogody i zaplanuj spacer z Twoją 
Pociechą. Zabierz ze sobą pierwszą tubkę musu owocowego 
BoboVita i zobacz jaki to pyszny, a zarazem prosty sposób 
na przekąskę. Waszą pierwszą degustację udokumentuj 
robiąc zdjęcia. Potem prześlij je poprzez ‘Moje trnd’.

Jak to zrobić?
- Wypełnij dwie ankiety w projekcie – początkową 
oraz końcową
Podziel się swoją opinią na temat linii musów owocowych 
BoboVita w trakcie czterech tygodni trwania naszego 
projektu, biorąc udział w dwóch ankietach.
Jak tylko ankieta będzie dostępna, zostaniesz o tym 
poinformowana mailowo.

- Napisz opinię online
Podziel się Twoją opinią o musach owocowych BoboVita. 
Wesprzyj inne Mamy, które tak jak Ty pragną znaleźć pyszne 
i zdrowe rozwiązanie przekąsek dla swoich Pociech.
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Bądź aktywną Ambasadorką BoboVita

Gdy już zapoznałaś się z linią musów owocowych BoboVita, 
przetestowałaś je razem ze swoją Pociechą i przekonałaś się, 
że spełniają one Wasze oczekiwania nadszedł czas na 
obowiązki Ambasadorki BoboVita!

- Napisz opinię online
Zastanów się jakie informacje są dla Ciebie wartościowe przy 
wyborze produktów spożywczych dla Twojego dziecka 
i pamiętaj o tym tworząc opinie.

Ważne jest, aby Twoje opinie znalazły się w miejscach 
dedykowanych Mamom i ich Dzieciom. Każda z nas ma 
ulubione miejsca w sieci, dlatego wybierz blogi i fora 
dyskusyjne, na których możliwe jest pozostawienie opinii 
i poruszane są tematy związane z odżywianiem dzieci.

- Wykonaj zdjęcie i zamieść je na profi lu społecznościowym 
Czas w projekcie jest świetną okazją, aby dokumentować życie 
Twojej Pociechy, która podczas pierwszego roku życia rozwija 
się niezwykle dynamicznie. Zdjęcia zamieszczone na 
Instagramie i Facebooku będą cudowną pamiątką.

Pamiętaj, aby udokumentować Wasz udział w projekcie poprzez 
zdjęcie w klimacie BoboVita i podzielić się nim na Twoim profi lu 
na Instagramie i Facebooku wraz z #bobovita #owocowelato 
#mniam w opisie. 

- Zaraportuj Twoją aktywność
Linki do wszystkich publikacji w sieci koniecznie prześlij nam 
przez ‘Moje trnd’ – to bardzo ważne. 

- Śledź bloga projektu BoboVita
Podczas całego projektu dzielimy się naszymi przemyśleniami 
na temat musów owocowych BoboVita oraz wymieniamy się 
doświadczeniami na blogu projektu:
www.trnd.pl/bobovita-owoce-w-tubkach.
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Zdjęcia Twoje i Twojego 
malucha opublikuj na Twoim 
profi lu na Instagramie 
i Facebooku w opisie dodając 
#owocowelato #bobovita 
#mniam! 

Świetnym pomysłem jest 
również nakręcenie krótkiego 
fi lmiku i zamieszczenie go na 
YouTube lub na Instagramie. 
Linki do tych publikacji 
prześlij nam przez ‘Moje trnd’.

Zdjęcia i fi lmiki wykonane podczas projektu to doskonała pamiątka 
wspólnie spędzonych chwil z Twoim szkrabem. Dlatego miej telefon 
lub aparat zawsze pod ręką, aby móc uwiecznić wasz #owocowelato 
#bobovita #mniam!

Nie możemy doczekać się, aby poznać Ciebie 
i Twojego malucha…

Żyjemy w pośpiechu i nie zawsze mamy czas na uwiecznienie 
radosnych chwil spędzonych z naszym Maluchem. Wykorzystaj 
czas w projekcie i odnajdź przyjemność w codziennych 
czynnościach takich jak wspólne karmienie lub spacer! 

Nauka jedzenia może być zabawą zarówno dla mamy jak i dla 
dziecka, szczególnie że musy owocowe BoboVita znajdują się 
wyjątkowo poręcznych tubkach. Zrób Wam wspólne zdjęcie 
i pokaż światu, jak dobrze bawicie się w projekcie BoboVita

Wasz pamiętnik z projektu!



Jednym z Twoich zadań jako Ambasadorki BoboVita 
jest zostawienie opinii i komentarzy o testowanych 
przez Ciebie musach owocowych BoboVita w Twoich 
ulubionych miejscach w Internecie. Dzięki temu 
inne mamy szukające idealnej przekąski dla dziecka 
również będą mogły wybrać to, co najlepsze dla 
swoich maluchów.

Jak stworzyć opinię online?

Co wziąć pod uwagę, aby moja opinia 
była wartościowa? 

Koniecznie zapoznaj się z przewodnikiem projektu, 
dzięki któremu jeszcze lepiej poznasz linie musów 
owocowych BoboVita.
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Aby Twoja opinia pozostawiona w sieci była wartościowa 
dla innych Mam, wybierz miejsce, w którym sama szukałabyś 
informacji na temat żywienia Twojego Malucha. 
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Mogą to być np. blogi parentingowe, fora dyskusyjne dla 
rodziców, sklepy internetowe w których dostępne są musy 
owocowe BoboVita i możliwe jest pozostawianie komentarzy. 
Również artykuły dla Mam są świetnym miejscem na wymianę 
tego typu informacji.
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Pomyśl, czego Ty sama chciałabyś dowiedzieć się z opinii 
innych Mam szukając idealnej owocowej przekąski dla 
Twojego dziecka. Tworząc komentarze i opinie pamiętaj, 
aby podkreślić, że musy BoboVita są pyszną przekąską 
o świetnym składzie –bez dodatku cukru i sztucznych 
barwników! Warto wspomnieć też o szerokim wyborze 
smaków i - co bardzo ważne – o tym, że sprawdzą się 
w każdej sytuacji: w podróży, na placu zabaw, na spacerze.
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Pamiętaj, aby przesłać link do zamieszczonej 
przez siebie opinii – to bardzo ważne!5



Aby umożliwić uczciwe, szczere i skuteczne 
recenzje online na temat testowanego produktu 
opracowaliśmy kilka żelaznych zasad.

Bądź otwarta.
Biorąc udział w projektach trnd, bądźmy otwarte 
w rozmowach z naszymi znajomymi, przyjaciółmi 
i wprost komunikujmy, że jesteśmy w nie 
zaangażowane. Nie ma absolutnie nic tajnego 
lub ukrytego na temat projektów trnd, powinnyśmy 
zawsze mówić swoim bliskim, że należymy do 
społeczności trnd i testujemy dany produkt.

Bądź szczera.
Zależy nam na tym, aby nasza dyskusja na temat 
testowanych produktów była budowana zawsze na 
szczerych i prawdziwych informacjach. Szczególnie 
dlatego, że nasze zdanie może mieć wpływ na 
decyzję zakupu innych osób. W naszych projektach, 
w których testujemy produkty, powinnyśmy zawsze 
przekazywać szczerą i rzetelną opinię.

Bądź uważna
W trakcie projektu powinnyśmy zwracać baczną 
uwagę na wszelkie informacje, które do nas 
docierają na temat produktu. Nasze projekty nie 
mają na celu wywierania wpływu na naszych 
znajomych i przyjaciół, namawiania ich lub 
przekonywania do naszego zdania na temat 
testowanego produktu. Chcemy wymieniać się 
z nimi jak największą liczbą informacji na jego 
temat i poznać ich rzeczywistą ocenę, wrażenia 
i rekomendacje, a następnie przesłać je do trnd.

Wartości trnd Linia musów owocowych BoboVita

Musy owocowe od BoboVita w nowych, przezroczystych tubkach 
to 100% smaku. Czas spędzony z maluszkiem na świeżym 
powietrzu może być pyszną i piękną chwilą!

Owoce wykorzystywane w produktach BoboVita spełniają nawet do 
3000 razy* bardziej restrykcyjne normy jakości i bezpieczeństwa niż 
owoce przeznaczone dla dorosłych.

* Dotyczy norm dla pestycydów w owocach. Żywność dla niemowląt i małych dzieci 
spełnia normy jakości i bezpieczeństwa produktu wynikające z przepisów prawa 
europejskiego i krajowego. Normy te są o wiele bardziej restrykcyjne w porównaniu 
z żywnością ogólnego przeznaczenia.
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