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Odkryj Porcję Zbóż!

Twój Zestaw Ambasadora
Właśnie traﬁła do Ciebie przesyłka zawierająca:

Kaszki BoboVita Porcja Zbóż to wysokiej jakości produkty
stworzone z myślą o najmłodszych. Jesteś świadomą mamą,
która chce zapewnić swojemu maluchowi wszystko co
najlepsze? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Wprowadź
swoją pociechę w świat pełen smaków z nowymi kaszkami
Porcja Zbóż!

Zestaw dla Ciebie do wypróbowania i zrecenzowania online:
• 3 x Kaszka BoboVita Porcja Zbóż dopasowana do wieku Twojego dziecka
(w tym 2x Kaszka bezmleczna i 1 x Kaszka mleczna)
• Przewodnik projektu trnd, pełen przydatnych wskazówek i informacji
• Broszura BoboVita Porcja Zbóż – Rola Zbóż w diecie dziecka

Masz już cały Zestaw Ambasadora?
Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu:
www.trnd.pl/bobovita-porcja-zbóż
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktujesz się z nami pod adresem nash@trnd.pl

Jakość i pochodzenie…
1000 pierwszych dni życia dziecka ma fundamentalne
znaczenie dla jego zdrowia teraz i w przyszłości. To czas,
w którym intensywnie rozwija się układ pokarmowy
dziecka, które jest bardzo wrażliwe na działanie szkodliwych
czynników zewnętrznych.

Ważne jest, aby w tym czasie dostarczać
dziecku żywność dostosowaną do
jego potrzeb, która będzie spełniała
rygorystyczne normy jakościowe.
BoboVita czuwa na każdym etapie
produkcji zbóż do kaszek, dzięki czemu
możemy uzyskać plony wysokiej jakości.

…zbóż w kaszkach
BoboVita
W naszych kaszkach znajdują się różne zboża: pszenica,
owies, proso, gryka, żyto, jęczmień ryż i kukurydza. Dzięki
temu kaszki zawierają kompozycję witamin i składników
mineralnych dostosowaną do potrzeb dziecka i mogą być
serwowane jako pełnowartościowe śniadanie.
Zboża używane do produkcji Kaszek BoboVita Porcja Zbóż
uprawiane są na wyselekcjonowanych polach, w rejonach
o optymalnych warunkach klimatycznych na terenie Europy.

Bierzemy udział w wyborze surowców do naszych kaszek –
proces ten zajmuje nawet 2 lata. Jesteśmy na etapie wysiewu
ziaren aż po żniwa. Kontrolujemy także warunki ich
przechowywania, przemiału oraz transportu zanim trafią do
fabryki.
Wszystko po to, by spełniać rygorystyczne normy żywności dla
niemowląt i małych dzieci, ponieważ ich organizmy są dużo
bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia niż organizmy osób
dorosłych.

Zboża używane do produkcji Kaszek BoboVita Porcja Zbóż
uprawiane są na wyselekcjonowanych polach, w rejonach
o optymalnych warunkach klimatycznych na terenie Europy.

Kaszki PORCJA ZBÓŻ dla
dzieci powyżej 4 miesiąca

Kaszki PORCJA ZBÓŻ dla
dzieci powyżej 6 miesiąca

PORCJA ZBÓŻ Kaszka mleczna kukurydziano-ryżowa

PORCJA ZBÓŻ Kaszka mleczna manna
bananowo-brzoskwiniowa

Kaszka została wzbogacona w kompozycję cennych witamin
i składników mineralnych ważnych dla rozwoju maluszka.
A jej pyszny, delikatnie zbożowy smak pozwoli dziecku łagodnie
wejść w świat nowych smaków.

Kaszka została wzbogacona w kompozycję cennych witamin
i składników mineralnych ważnych dla rozwoju maluszka.
A jej pyszny, delikatny bananowo-brzoskwiniowy smak pozwoli
dziecku odkrywać nowe smaki.

PORCJA ZBÓŻ Kaszka ryżowa o smaku waniliowym
(bezmleczna)

PORCJA ZBÓŻ Kaszka mleczna 7 zbóż wielozbożowo-jaglana
pełnoziarnista wieloowocowa

Kaszka została wzbogacona w witaminę B1, ważną dla rozwoju
maluszka. A jej pyszny, delikatnie waniliowy smak pozwoli
dziecku łagodnie wejść w świat nowych smaków.

Kaszka zawiera aż 7 różnorodnych zbóż, w tym z pełnego
przemiału. Została wzbogacona w kompozycję cennych witamin
i składników mineralnych ważnych dla rozwoju maluszka.
A jej pyszny, owocowy smak pozwoli dziecku odkrywać nowe smaki.

PORCJA ZBÓŻ Kaszka mleczna manna
bananowo-brzoskwiniowa

PORCJA ZBÓŻ Delikatna kaszka owsianka pełnoziarnista
(bezmleczna)

Kaszka została wzbogacona w kompozycję cennych witamin
i składników mineralnych ważnych dla rozwoju maluszka.
A jej pyszny, delikatny bananowo-brzoskwiniowy smak pozwoli
dziecku odkrywać nowe smaki.

Kaszka została wzbogacona witaminę B1 ważną dla rozwoju
maluszka. A jej pyszny, delikatnie zbożowy smak pozwoli
dziecku odkrywać nowe smaki.
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Odpakuj i wypróbuj kaszki Porcja Zbóż

Zacznij od rozpakowania przesyłki – najlepiej w towarzystwie swoich bliskich,
przyjaciół lub znajomych – i poznaj zawartość Twojego zestawu startowego.
Zapoznaj się z przygotowanym dla Ciebie przewodnikiem projektu, w którym
znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat kaszek BoboVita Porcja
Zbóż oraz samego projektu. Wiele cennych informacji znajdziesz również
w Broszurze ‘Rola Zbóż w diecie dziecka’ dołączonej do Twojego Zestawu
Ambasadorki.
Wypróbuj!
Przygotuj pierwszą porcję Kaszki Porcja Zbóż dla Twojego malucha. Wasze
pierwsze wrażenia udokumentuj, najlepiej robiąc zdjęcia. Potem prześlij je do
‘Moje trnd’.
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Wyraź swoją opinię.

Wspieraj zespół BoboVita swoimi doświadczeniami, jak również pomysłami
i wskazówkami dotyczącymi ulepszenia, które BoboVita może wykorzystać
podczas projektowania produktu.
Podziel się swoją opinią na temat BoboVita Porcja Zbóż w trakcie czterech tygodni
trwania naszego projektu, biorąc udział w dwóch ankietach internetowych.
Jak tylko ankieta będzie dostępna, zostaniesz o tym poinformowana mailowo.
Zadanie wykonane:
Wypełniłam ankietę na początku projektu.
Wypełniłam ankietę na końcu projektu.
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Dziel się z bliskimi

Po tym jak zapoznałaś się z kaszkami BoboVita Porcja Zbóż, przetestowałaś je
razem ze swoją pociechą i przekonałaś się, że spełnia Wasze oczekiwania. Ważne
jest, abyś poinformowała nas o Twoich wrażeniach. W tym celu używaj platform,
gdzie możesz zamieszczać informacje o Kaszkach BoboVita Porcja Zbóż oraz
Twoje osobiste opinie.
Zastanów się jakie informacje są dla Ciebie wartościowe przy wyborze kaszek dla
Twojego dziecka i pamiętaj o tym tworząc opinie, które będą pomocne dla innych
mam.
Ważne jest dla nas, aby Twoje opinie znalazły się w miejscach dedykowanych
mamom i ich dzieciom. Każda z nas ma swoje ulubione miejsca w sieci dlatego
wybierz ulubione blogi, fora dyskusyjne, na których możliwe jest pozostawienie
opinii/komentarza i poruszane są tematy związane z odżywianiem dzieci.
Pamiętaj również, aby wykonać zdjęcie w klimacie BoboVita Porcja Zbóż
i podzielić się nim na Twoim profilu na Instagramie i Facebooku wraz
z #PorcjaZbóż w opisie.
Linki do wszystkich publikacji w sieci koniecznie prześlij nam przez ‘Moje trnd’.
Podczas całego projektu dzielimy się także naszymi opiniami na temat kaszek
BoboVita Porcja Zbóż na stronie i blogu projektu:
www.trnd.pl/bobovita-porcja-zboz.
Czekamy na Twoje pytania i propozycje tematów, które warto poruszyć na blogu
projektu. Prosimy o Twoje komentarze na blogu lub informacje na adres:
nash@trnd.pl. Dziękujemy!

Wasza #PorcjaZbóż
na zdjęciach!
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
obowiązkach takich jak przygotowanie jedzenia dla malucha lub
karmienie.

Zdjęcia Twoje i Twojego malucha opublikuj na Twoim proﬁlu
na Instagramie i Facebooku w opisie dodając #PorcjaZbóż
i #BoboVita!
Świetnym pomysłem
jest również nakręcenie
krótkiego filmiku i
zamieszczenie go
na YouTube lub na
Instagramie.

Nauka jedzenie kaszek może być zabawą zarówno
dla mamy jak i dla dziecka. Wykonaj Wasze
wspólne zdjęcie i pokaż nam jak dobrze
bawicie się w projekcie BoboVita!

Linki do tych publikacji prześlij nam przez ‘Moje trnd’.
Zdjęcia i filmiki wykonane podczas projektu to świetna pamiątka
wspólnie spędzonych chwil z Twoim szkrabem. Dlatego miej
telefon lub aparat zawsze pod ręką, aby móc uwiecznić waszą
#PorcjęZbóż!

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

Jak stworzyć opinię online?
Jednym z zadań Ambasadorki BoboVita jest zostawienie
opinii i komentarzy o nowych kaszkach Porcja Zbóż
w Twoich ulubionych miejscach w Internecie, tak aby inne
mamy wprowadzające nowe produkty do diety dziecka
również wybrały to co najlepsze dla swoich maluchów.

Co wziąć pod uwagę, aby moja opinia
była wartościowa?
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2

Koniecznie zapoznaj się z broszurą ‘Rola zbóż w diecie dziecka’,
z której dowiesz się dlaczego tak ważne jest dostarczanie
Twojemu maluchowi wysokiej jakości różnorodnych zbóż.
Dowiedz się również jak kształtować nawyki żywieniowe
od najmłodszych lat, te wszystkie ciekawostki pomogą Ci także
w stworzeniu jeszcze ciekawszej opinii.
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Pomyśl czego Ty sama chciałabyś dowiedzieć się z opinii innych
mam szukając idealnej kaszki dla swojego dziecka. Tworząc
komentarze i opinie pamiętaj, aby podkreślić skład i bogactwo
wartości odżywczych w kaszkach Porcja Zbóż.

Aby Twoja opinia pozostawiona w sieci była wartościowa
dla innych mam wybierz miejsce, w którym sama szukałabyś
informacji na temat żywienia swojego malucha.
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3

Odpowiednimi miejscami mogą być np. blogi parentingowe,
fora dyskusyjne dla rodziców, sklepy internetowe, w których
dostępne są kaszki Porcja Zbóż i możliwe jest pozostawianie
komentarzy. Również artykuły dla mam są świetnym miejscem
na wymianę tego typu informacji.

Pamiętaj, aby przesłać link do zamieszczonej przez siebie opinii
– to bardzo ważne!

Wartości trnd

BoboVita Porcja Zbóż

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

Każda porcja kaszki BoboVita Porcja Zbóż dostarcza
kluczowych składników dla wzrostu i rozwoju Twojego
maluszka!
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Bądź uważny/a
ich rzeczywistą ocenę, wrażenia i rekomendacje, a następnie
przesłać je do trnd.
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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.
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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.

25%*

*% zalecanego dziennego spożycia na przykładzie 1 porcji mlecznej kaszki 7 zbóż wielozbożowej-jaglanej
pełnoziarnistej o smaku wieloowocowym BoboVita Porcja Zbóż
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