
POZNAJ INNE PRODUKTY Z LINII BREF DELUXE: TWOJE ZADANIA W PROJEKCIE

Masz pytania? Napisz na adres: asia@trnd.pl
Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/bref-deluxe
TERRITORY INFLUENCE CEE KFT. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

1. ODKRYJ ZAWIESZKĘ TOALETOWĄ BREF DELUXE

2. PUBLIKUJ W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH Z #BREFDELUXE

Wypróbuj zawieszkę toaletową Bref DeLuxe i ciesz się 
intensywnością oraz najlepszą jakością wyjątkowych 
zapachów, już od pierwszego użycia. 
Do swojej dyspozycji w zestawie znajdziesz: 
1 opakowanie zawieszek Bref DeLuxe oraz 
2 opakowania do przekazania znajomym.

Zdradź obserwującym łatwy sposób na 
utrzymanie toalety w czystości i świeżości, 
pomiędzy i w trakcie każdego spłukania. 
Zamieść pomysłowy post i zaprezentuj 
Bref DeLuxe, dodając opis oraz hashtagi 
#BrefDeluxe #bref #projekttrnd 
@askteamclean.pl. 
W swoich działaniach wykorzystaj również 
Instastory lub relacje na Facebooku. Niech 
o Bref DeLuxe dowie się jak najwięcej 
Twoich obserwujących!

3. PODZIEL SIĘ BREF DELUXE ZE ZNAJOMYMI 
W przesłanym zestawie znajdziesz trzy 
opakowania z zawieszkami Bref Deluxe. 
Podaruj dwa z nich  bliskim Ci osobom, 
aby i one mogły wypróbować produkt 
i cieszyć się subtelnym i eleganckim 
zapachem.

4. ZBIERZ OPINIĘ
Zbierz opinie na temat Bref DeLuxe wśród 
znajomych - użyj do tego książeczki 
,,Twoje badanie opinii“ – poproś ich o 
wypełnienie, a odpowiedzi zaraportuj na 
trnd.pl lub prześlij bezpośrednio znajomym 
link do ankiety online.

4. WYPEŁNIJ ANKIETĘ KOŃCOWĄ
Pod koniec projektu pamiętaj, aby 
wypełnić ankietę końcową, dostępną na 
platformie trnd. Twoja opinia jest dla nas 
bardzo ważna!

Zaraportuj swoją aktywność
Koniecznie prześlij nam linki do wszystkich swoich publikacji w mediach 
społecznościowych, logując sią na swój profil trnd. Na stronie głównej, w 
części dotyczącej projektu Bref DeLuxe, znajdziesz odpowiednią zakładkę do 
zaraportowania swoich aktywności.

Dlaczego powinno się używać zawieszki toaletowej?

Zawieszki toaletowej używa się w celu zachowania czystości oraz świeżości 
w Twojej toalecie. Zapobiega ona osadzaniu się kamienia w muszli toaletowej, 
zwalcza brud oraz usuwa plamy. Co więcej, przynosi świeży zapach do Twojej 
toalety oraz łazienki, dzięki regularnemu uwalnianiu składników aktywnych przy 
każdym spłukaniu.

Dlaczego zawieszki toaletowe zużywają się nierównomiernie?

Zawieszki toaletowe zużywają się nierównomiernie ze względu na sposób 
przepływu wody oraz nieodpowiednie ustawienie produktu w muszli toaletowej. 
Zawsze upewnij się, że zawieszki toaletowe są powieszone tak poziomo jak to 
możliwe, bezpośrednio w miejscu przepływu wody podczas spłukiwania.
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1. BREF DELUXE W TWOJEJ ŁAZIENCE
Zrób zdjęcie produktu w estetycznej 
aranżacji w łazience. Zadbaj o detale, 
takie jak świece i kwiaty - pokaż Bref w 
tle tego przyjemnego otoczenia i zrelaksuj 
się, od teraz Bref troszczy się o czystość 
w Twojej łazience.

2. WYJĄTKOWY ZAPACH BREF DELUXE
Stwórz pomysłową kompozycję oddającą 
zapach Bref DeLuxe – możesz wykorzystać 
kwiaty i inne elementy, które kojarzą się ze 
świeżością i pięknym, eleganckim zapachem. 
Podkreśl wyjątkową kompozycję zapachową, 
inspirowaną ekskluzywnymi perfumami, 
w przypadku Królewskiej Orchidei są to:

Nuty głowy: limonka, liczi, yuzu
Nuty serca: dzika mięta, jaśmin
Nuty bazowe: kawa, piżmo

PUBLIKUJ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
Z #BREFDELUXE

JAK STOSOWAĆ BREF DELUXE?

Czy czujesz, że Twoja toaleta zasługuje na unikalny 
i luksusowy zapach? Bref DeLuxe jest pierwszą 
zawieszką toaletową, która oferuje elegancki i subtelny 
zapach premium, inspirowany luksusowymi perfumami, 
jednocześnie zawsze oferując słynną czystość Bref. 
Co więcej, posiada wyjątkowe opakowanie premium 
ze złotymi elementami. Po prostu umieść produkt pod 
obrzeżem muszli toaletowej w miejscu gdzie pojawia 
się strumień wody i ciesz się wspaniałym zapachem.

Zapach premium przez tygodnie
Zawieszka toaletowa DeLuxe Królewska Orchidea 
wypełni każdą łazienkę luksusowym zapachem 
aż do ostatniego spłukania, zostawiając ją zawsze 
świeżą i czystą.

Aktywna piana
Czyszcząca piana, która tworzy się z każdym 
spłukaniem, ochrania toaletę przed brudem 
i kamieniem. 

Ochrona przed brudem
Ochrona przed brudem Bref pomaga zapobiegać 
ponownemu pojawianiu się nieczystości, po to by 
utrzymać toaletę w czystości.

Krok 1 
Wyjmij zawieszkę 
Bref DeLuxe z 
opakowania i 
rozwiń zawieszkę. 

Krok 2 
Umieść 
zawieszkę pod 
obrzeżem muszli 
toaletowej.

Krok 3 
Dla najlepszych 
rezultatów, 
umieść zawieszkę 
w miejscu 
maksymalnego 
przepływu wody 
podczas 
spłukiwania.

TWOJE PUBLIKACJE - WSKAZÓWKI

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

Dodaj #BrefDeLuxe #Bref #projekttrnd oraz oznacz @askteamclean.pl.

Zamieść opis i daj znać, 
jak Bref DeLuxe pomaga 
zachować higieniczną czystość, 
zapewniając jednocześnie 
długotrwały, elegancki zapach 
w Twojej toalecie. 

Zadbaj, aby logo produktu było 
widoczne na publikacji.

Niech Twoja publikacja będzie 
naturalna – zamieść zdjęcie 
przedstawiające produkt w 
estetycznej aranżacji w Twojej 
łazience. 

Zadbaj o porządek oraz o przyjemne, kojarzące się z wygodą otoczenie.

ü
ü

ü

ü

ü
CZEGO NALEŻY UNIKAĆ?

Nie dodawaj zdjęć, które są słabej jakości, rozmazane lub zbyt 
ciemne - zadbaj o szczegóły.

Nie przedstawiaj produktu w otoczeniu dzieci lub zwierząt czy 
żywności.

Nie rób zdjęć ani filmów podczas rozpakowywania produktu z 
pudełka z logo trnd.

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

û

û

û

û
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zawieszką toaletową, która oferuje elegancki i subtelny 
zapach premium, inspirowany luksusowymi perfumami, 
jednocześnie zawsze oferując słynną czystość Bref. 
Co więcej, posiada wyjątkowe opakowanie premium 
ze złotymi elementami. Po prostu umieść produkt pod 
obrzeżem muszli toaletowej w miejscu gdzie pojawia 
się strumień wody i ciesz się wspaniałym zapachem.

Bref DeLuxe Królewska Orchidea, 
zawieszka toaletowa

• Unikalny i elegancki zapach: luksusowe perfumy dla Twojej toalety
• Subtelne zapachy premium, aż do ostatniego spłukania: kostka 

toaletowa inspirowana perfumami
• Pasuje do każdej łazienki dzięki wyjątkowemu kształtowi i urzekającym 

kolorom
• Czyszcząca piana: odświeża toaletę przy każdym spłukaniu
• Ochrona przed brudem: pomaga zapobiegać ponownemu pojawianiu 

się nieczystości i tworzeniu się osadu z kamienia.

Bref DeLuxe – Luksusowe perfumy dla twojej toalety 
Dzięki inspiracji ekskluzywnymi zapachami, zawieszki Bref DeLuxe zamienią 
Twoją łazienkę w przyjemną oazę. Ciesz się intensywnością oraz najlepszą 
jakością wyjątkowych zapachów, już od pierwszego użycia. 
Dzięki wyjątkowemu designowi i urzekającym kolorom, pasują idealnie pod 
obrzeże muszli toaletowej. Wybierz Bref - to łatwy sposób na utrzymanie 
Twojej toalety w czystości i świeżości, pomiędzy i w trakcie każdego spłukania!
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Bref DeLuxe – Luksusowe perfumy dla twojej toalety 
Dzięki inspiracji ekskluzywnymi zapachami, zawieszki Bref DeLuxe zamienią 
Twoją łazienkę w przyjemną oazę. Ciesz się intensywnością oraz najlepszą 
jakością wyjątkowych zapachów, już od pierwszego użycia. 
Dzięki wyjątkowemu designowi i urzekającym kolorom, pasują idealnie pod 
obrzeże muszli toaletowej. Wybierz Bref - to łatwy sposób na utrzymanie 
Twojej toalety w czystości i świeżości, pomiędzy i w trakcie każdego spłukania!
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POZNAJ INNE PRODUKTY Z LINII BREF DELUXE: TWOJE ZADANIA W PROJEKCIE

Masz pytania? Napisz na adres: asia@trnd.pl
Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/bref-deluxe
TERRITORY INFLUENCE CEE KFT. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

1. ODKRYJ ZAWIESZKĘ TOALETOWĄ BREF DELUXE

2. PUBLIKUJ W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH Z #BREFDELUXE

Wypróbuj zawieszkę toaletową Bref DeLuxe i ciesz się 
intensywnością oraz najlepszą jakością wyjątkowych 
zapachów, już od pierwszego użycia. 
Do swojej dyspozycji w zestawie znajdziesz: 
1 opakowanie zawieszek Bref DeLuxe oraz 
2 opakowania do przekazania znajomym.

Zdradź obserwującym łatwy sposób na 
utrzymanie toalety w czystości i świeżości, 
pomiędzy i w trakcie każdego spłukania. 
Zamieść pomysłowy post i zaprezentuj 
Bref DeLuxe, dodając opis oraz hashtagi 
#BrefDeluxe #bref #projekttrnd 
@askteamclean.pl. 
W swoich działaniach wykorzystaj również 
Instastory lub relacje na Facebooku. Niech 
o Bref DeLuxe dowie się jak najwięcej 
Twoich obserwujących!

3. PODZIEL SIĘ BREF DELUXE ZE ZNAJOMYMI 
W przesłanym zestawie znajdziesz trzy 
opakowania z zawieszkami Bref Deluxe. 
Podaruj dwa z nich  bliskim Ci osobom, 
aby i one mogły wypróbować produkt 
i cieszyć się subtelnym i eleganckim 
zapachem.

4. ZBIERZ OPINIĘ
Zbierz opinie na temat Bref DeLuxe wśród 
znajomych - użyj do tego książeczki 
,,Twoje badanie opinii“ – poproś ich o 
wypełnienie, a odpowiedzi zaraportuj na 
trnd.pl lub prześlij bezpośrednio znajomym 
link do ankiety online.

4. WYPEŁNIJ ANKIETĘ KOŃCOWĄ
Pod koniec projektu pamiętaj, aby 
wypełnić ankietę końcową, dostępną na 
platformie trnd. Twoja opinia jest dla nas 
bardzo ważna!

Zaraportuj swoją aktywność
Koniecznie prześlij nam linki do wszystkich swoich publikacji w mediach 
społecznościowych, logując sią na swój profil trnd. Na stronie głównej, w 
części dotyczącej projektu Bref DeLuxe, znajdziesz odpowiednią zakładkę do 
zaraportowania swoich aktywności.

Dlaczego powinno się używać zawieszki toaletowej?

Zawieszki toaletowej używa się w celu zachowania czystości oraz świeżości 
w Twojej toalecie. Zapobiega ona osadzaniu się kamienia w muszli toaletowej, 
zwalcza brud oraz usuwa plamy. Co więcej, przynosi świeży zapach do Twojej 
toalety oraz łazienki, dzięki regularnemu uwalnianiu składników aktywnych przy 
każdym spłukaniu.

Dlaczego zawieszki toaletowe zużywają się nierównomiernie?

Zawieszki toaletowe zużywają się nierównomiernie ze względu na sposób 
przepływu wody oraz nieodpowiednie ustawienie produktu w muszli toaletowej. 
Zawsze upewnij się, że zawieszki toaletowe są powieszone tak poziomo jak to 
możliwe, bezpośrednio w miejscu przepływu wody podczas spłukiwania.
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