


Wypróbuj chusteczki Colour Catcher i przekonaj się, 
że pranie różnych kolorów razem, bez obawy przed 
zafarbowaniem ubrań jest możliwe! Do swojej dyspozycji 
w zestawie znajdziesz 1 opakowanie chusteczek Colour 
Catcher oraz 5 próbek produktu dla znajomych.

Odkryj chusteczki Odkryj chusteczki 
COLOUR CATCHERCOLOUR CATCHER

Publikuj w mediach Publikuj w mediach 
społecznościowych społecznościowych 
z #ZłapKolor #K2r z #ZłapKolor #K2r 
#ColourCatcher #ColourCatcher 

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 Colour Catcher, znajdziesz odpowiednią zakładkę do zaraportowania 
swoich aktywności.

*Henkel jest liderem kategorii chusteczek do prania, sprzedaż wartościowa.  Źródło: wiodące instytuty 
badań panelowych dane zagregowane; 2018 DE, GR, FR, IT, GB, NL, BE, ES, AT, PL, HU, CZ, SK, HR, RS, SI, TR

1.1.

2.2.

Zaraportuj swoją aktywność

Zdradź obserwującym skuteczny sposób na pranie bez 
farbowania!  Zamieść pomysłowy post i zaprezentuj 
chusteczki Colour Catcher, dodając opis oraz hashtagi 
#ColourCatcher #złapkolor #K2r #projekttrnd.

24
W swoich działaniach wykorzystaj 
również Instastory lub relacje na 
Facebooku. Niech o Colour Catcher 
dowie się jak najwięcej Twoich 
obserwujących!



W przesłanym zestawie znajdziesz pięć próbek 
produktu Colour Catcher. Podaruj je bliskim Ci 
osobom, aby i one mogły wypróbować chusteczki
Colour Catcher i odkryć naszą najlepszą ochronę 
przeciwko farbowaniu ubrań.

Zbierz opinie na temat Colour Catcher wśród osób, 
którym przekazałeś próbkę do wypróbowania - użyj 
do tego książeczki ,,Twoje badanie opinii“ – poproś ich 
o wypełnienie, a odpowiedzi zaraportuj na trnd.pl.

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

Podziel się próbkami Podziel się próbkami 
Colour Catcher ze znajomymiColour Catcher ze znajomymi

Wypełnij ankietę końcowąWypełnij ankietę końcową

Podarowałeś próbkę? Podarowałeś próbkę? 
Zbierz opinię.Zbierz opinię.
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Chusteczki COLOUR CATCHER chronią 
Twoją odzież podczas prania i umożliwiają 
wspólne pranie różnych kolorów, dzięki 
czemu oszczędzasz czas i pieniądze.

Kolory blakną przy każdym praniu i mogą farbować inne 
tkaniny. Co więcej, cząstki brudu z jednych tkanin mogą osadzać się na innych 
powodując, że ubrania z czasem szarzeją. Dzięki opatentowanej technologii 
chusteczka działa jak magnes przyciągający do siebie uwalniane podczas 
prania barwniki i brud, zapewniając ochronę Twojego prania.

ZapobiegaZapobiega
farbowaniufarbowaniu

Umożliwia pranie Umożliwia pranie 
bez sortowaniabez sortowania

Chroni Chroni 
blaskblask

Zapobiega Zapobiega 
szarzeniuszarzeniu

Odkryj chusteczki 
COLOUR CATCHER

Kolory blakną przy każdym praniu i mogą farbować inne 

JAK DZIAŁA COLOUR CATCHER?

Dowód jest na chusteczce!



Umieść chusteczkę (chusteczki) w bębnie pralki 
przed włożeniem prania.

Dodaj środek do prania i uruchom pralkę.

Chusteczkę (chusteczki) i ubrania wyjmij z pralki 
natychmiast po zakończeniu prania.

• Rossmann
• Auchan
• Carrefour
• Kaufl and
• Leclerc
• Tesco
• Selgros

• Makro
• w wybranych 

sklepach handlu 
tradycyjnego 
i sklepach 
internetowych

Gdzie możesz kupić 
Colour Catcher?

Sposób użycia:

1

2

3



Zrób zdjęcie produktu w otoczeniu świeżego, kolorowego prania. 
Koniecznie daj znać w opisie, jak oceniasz skuteczność działania 
chusteczek.

 Stwórz pomysłową kompozycję z Colour Catcher  
-  pokaż piękne, kolorowe tkaniny lub załóż 
ulubione ubrania wyprane z chusteczkami. 

Publikuj w mediach społecznościowych 
z #ColourCatcher #złapkolor #K2r 
#projekttrnd

Pokaż efekty prania z Colour CatcherPokaż efekty prania z Colour Catcher

Pokaż swoje kolorowe ubrania, Pokaż swoje kolorowe ubrania, 
które zostały wyprane razem które zostały wyprane razem 
z Colour Catcher!z Colour Catcher!

1.1.

2.2.

#ColourCatcher #złapkolor #K2r 
#projekttrnd� �



O czym warto pamiętać?
•   dodaj #ColourCatcher #złapkolor #K2r #projekttrnd.
•   Zamieść opis i podziel się Twoimi wrażeniami ze 

stosowania produktu. Daj znać, jak oceniasz skuteczność 
działania chusteczek i ich ochronę przed farbowaniem 
ubrań.

•   Zadbaj, aby logo produktu było widoczne na publikacji.
•   Niech Twoja publikacja będzie naturalna – zamieść 

zdjęcie przedstawiające produkt zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

•   Zadbaj o porządek oraz odpowiednią aranżację 
przestrzeni. 

•   Na zdjęciu chcemy zobaczyć Colour Catcher i Ciebie lub 
Twoje czyste pranie.

Czego należy unikać?
•   Nie dodawaj zdjęć, które są słabej jakości, rozmazane lub 

zbyt ciemne - zadbaj o szczegóły.
•   Nie rób zdjęć z dziećmi, czy ze zwierzętami. 
•   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.

Twoje publikacje - wskazówki



Chusteczki INTENSIVE WHITE
Białe ubrania szarzeją z każdym praniem z powodu zakamienionej 
wody, cząsteczek kurzu i brudu. Dzięki zawartości specjalnych 
substancji czynnych chusteczki Intensive White przywracają biel 
tkaninom, pozostając przy tym delikatne dla włókien.

Saszetki 2w1 Intensive White + Stain Remover
Saszetki łączące w sobie siłę chusteczek Intensive White, które 
przywracają biel oraz przeciwdziałają szarzeniu ubrań z mocą 
silnego odplamiacza. Pozwalają usunąć nawet najcięższe plamy 
także w niskich temperaturach (już od 30°C).

Chusteczki INTENSIVE BLACK
Uszkodzenia włókien powodują utratę intensywności koloru ubrań. 
Składniki uwalniane z chusteczki wygładzają włókna przy każdym 
praniu, zapobiegając blaknięciu ciemnych tkanin.

Saszetki 2w1 Colour Catcher + Stain Remover
Saszetki łączą w sobie siłę zapobiegania zafarbowaniom tkanin 
znaną z chusteczek Colour Catcher oraz silny odplamiacz. 
Pozwalają usunąć nawet najcięższe plamy (np. z kawy, wina czy 
tłuszczu) także w niskich temperaturach (już od 30°C).

Środek do czyszczenia pralek Washing Machine Cleaner 
Środek, który – dzięki skutecznej formule – czyści i odświeża 
najważniejsze części pralki. Usuwa osad z kamienia oraz 
pozostałości środków piorących i płynów do płukania. W celu użycia 
należy wsypać zawartość saszetki do bębna pralki, nie wkładając 
ubrań i nie używając środka piorącego, uruchomić najdłuższy 
program prania w najwyższej temperaturze.

K2r to nie tylko Colour Catcher. To także:

Podarowałeś próbkę? Podarowałeś próbkę? 
Zbierz opinię.Zbierz opinię.

K2r to nie tylko Colour Catcher. To także:

tkaninom, pozostając przy tym delikatne dla włókien.

Saszetki 2w1 Intensive White + Stain Remover

Środek do czyszczenia pralek Washing Machine Cleaner 

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


