


TWOJE ZADANIA W PROJEKCIE

POKAŻ INNYM EFEKTY COCCOLINO CARE22.

ODKRYJ KAPSUŁKI DO PRANIA COCCOLINO CARE1.
Wypróbuj nowe kapsułki do prania Coccolino Care 
i przekonaj się jak perfekcyjnie czyste może być 
Twoje pranie. 

Pokaż rezultat działania Coccolino Care na Twoim 
Instagramie i Facebooku. Zamieść pomysłową 
publikację w swoich mediach społecznościowych, 
dodając opis oraz hashtagi  #CoccolinoCare 
#ubraniajaknowe i #projekttrnd

Koniecznie prześlij nam linki do wszystkich swoich
publikacji w mediach społecznościowych, logując sią na swój profi l 
trnd. Na stronie głównej, w części dotyczącej projektu Coccolino 
Care, znajdziesz odpowiednią zakładkę do zaraportowania swoich 
aktywności.

W swoich działaniach wykorzystaj 
również Instastory, bądź relacje 
na Facebooku. Niech o Coccolino 
Care dowie się jak najwięcej Twoich 
followersów!

PAMIĘTAJ!



PODZIEL SIĘ COCCOLINO CARE ZE ZNAJOMYM 3.
W przesłanym zestawie 
znajdziesz dwa opakowania 
Coccolino Care. 

Jedno z nich podaruj bliskiej 
Ci osobie, aby i ona mogła 
cieszyć się swoimi 
ulubionymi ubraniami 
każdego dnia.

NAPISZ RECENZJĘ4.
Podziel się swoją opinią na temat kapsułek Coccolino Care. 
Wskazówki do tego jak napisać wartościową recenzję, 
znajdziesz na odwrocie. Informację gdzie zamieścić opinię, 
otrzymasz mailowo w trakcie trwania projektu.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ KOŃCOWĄ5.
Pod koniec projektu pamiętaj, 
aby wypełnić ankietę 
końcową, dostępną 
na platformie trnd. 
Twoja opinia jest 
dla nas bardzo 
ważna!



ZESTAW INFLUENCERA

1x
DLA CIEBIE

1x
DLA TWOJEGO 
ZNAJOMEGO

@ MASZ PYTANIA? 

Napisz na adres: ola@trnd.pl



TWOJA PUBLIKACJA Z 

COCCOLINO CARE

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

CZEGO NIE ROBIĆ?

Zadbaj o porządek oraz odpowiednią aranżację 
przestrzeni.

Przetrzyj obiektyw i zadbaj o dobre, najlepiej 
naturalne światło.

Na zdjęciu chcemy zobaczyć Ciebie i Twoje czyste 
pranie.

Pamiętaj, do każdej publikacji dodaj hashtagi 
#CoccolinoCare #ubraniajaknowe #projekttrnd

Nie dodawaj zdjęć, które są słabej jakości, 
rozmazane lub zbyt ciemne - zadbaj o takie 
szczegóły i inspiruj innych!

Nie rób zdjęć z dziećmi, czy ze zwierzętami.

Nie dodawaj zdjęć, które pokazują ubrudzone 
ubrania, czy materiały.

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

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



Pokaż jak dbasz 

o swoje ulubione 

ubranie!

Pochwal się 

rezultatem 

działania kapsułek 

Coccolino Care

Stwórz kompozycję 

z użyciem opakowania 

kapsułek 

Coccolino Care

#CoccolinoCare #ubraniajaknowe #projekttrnd



COCCOLINO CARE W 

TWOIM DOMU

Kapsułki do prania Coccolino Care 3w1 skutecznie usuwają plamy, 
dbają o ubrania i chronią włókna. Nawet po wielu praniach ubrania 
wyglądają jak nowe! Unikalna formulacja 3w1 zapewnia czystość, 
usuwanie zmechaceń oraz ochronę tkanin, abyś mógł cieszyć się 
swoimi ubraniami każdego dnia.

JAK STOSOWAĆ KAPSUŁKI COCCOLINO CARE?

Krok 1.
Wrzuć kapsułkę bezpośrednio 
na dno bębna pralki tak, aby 
woda, która napływa do pralki, 
mogła ją rozpuścić.

Krok 2.
Połóż na kapsułce rzeczy 
przeznaczone do prania.

Krok 3.
Ustaw odpowiedni program i 
gotowe!

Co wyróżnia Coccolino Care?
Usuwa uporczywe plamy i zabrudzenia 
Pomaga zachować intensywne i żywe kolory ubrań 
Zapewnia długotrwały zapach i świeżość
Pomaga usuwać zmechacenia i chroni przed ich powstawaniem

COCCOLINO CARE W 

TWOIM DOMU

Kapsułki do prania Coccolino Care 3w1
dbają o ubrania i chronią włókna. Nawet po wielu praniach 
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RECENZJA COCCOLINO CARE

Podczas pisania swojej opinii, skorzystaj z pytań poniżej:
Jak oceniasz skuteczność kapsułek do prania Coccolino Care?
Co sądzisz o efektywności kapsułek do prania Coccolino Care, 
w przypadku uporczywych plam i zabrudzeń?
Jak oceniasz zapach kapsułek Coccolino Care?
Co uważasz o aplikacji i formie żelowych kapsułek Coccolino Care?

O czym warto pamiętać? Czego nie robić?

Spraw, aby Twoja opinia 
była zwięzła. Maksymalna 
długość to 4 zdania.

Twoja opinia nie może 
być formą reklamy – oceń 
produkt rzetelnie.

Twoja opinia nie może 
zawierać sformułowań i 
informacji dostępnych w 
opisie produktu.

Unikaj informacji o 
testowaniu produktu.

Twoja opinia nie może
zawierać informacji o pro-
jekcie i platformie trnd – 
administratorzy innych stron 
uznają takie treści za formę 
reklamy!

Stwórz prawdziwą, szczerą 
opinię.

Oceń efekt uzyskany dzięki 
kapsułkom do prania 
Coccolino Care. Zwróć 
uwagę na to, czy ubrania po 
praniu wyglądały jak nowe?

Odnieś się wyłącznie do 
osobistych doświadczeń z 
użytkowania Coccolino Care.


