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Wypróbuj Twój ulubiony 
serek - Danio w opakowaniu 
na wynos!

Cenisz sobie szybkie przekąski, które są satysfakcjonująco 
pyszne? Szukasz sposobu na Małego Głoda, gdy atakuje 
Cię w najmniej oczekiwanej sytuacji i psuje Twoje dobre 
samopoczucie? Z Danio na wynos możesz błyskawicznie 
stanąć do walki z Małym Głodem!

Amunicja na Głoda kryje się pod dwoma wariantami 
smakowymi:
- KLASYCZNYM WANILIOWYM 
- NOWYM TRUSKAWKOWYM 

Ta forma podania Danio pozwoli Ci na walkę z Głodem  
zawsze i wszędzie! Dzięki temu Mały Głód już Cie nie 
zaskoczy! To z pewnością będzie super projekt!

W tym projekcie zestaw Ambasadora 
składa się z:

-  Przewodnika Projektu, który otrzymasz drogą 
pocztową

-  10x Danio na wynos (140g), które zakupisz 
w dowolnym sklepie. Zatrzymaj rachunek, zeskanuj 
lub zrób zdjęcie, a następnie prześlij je korzystając 
z dedykowanej dla tego projektu platformy. Więcej 
szczegółów znajdziesz w dalszej części przewodnika. 

Twój Zestaw Ambasadora

Masz już cały Zestaw Ambasadora? Koniecznie podziel się wrażeniami 
na blogu projektu: 
https://www.trnd.com/pl/projekty/danio-na-wynos/realizacja-projektu

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami pod adresem: iglo@trnd.pl



Głód jest nieprzewidywalny i potrafi  zaatakować wszędzie, ale to nie znaczy, że masz się 
mu poddać! Poręczne opakowanie serka Danio pomoże Ci podjąć walkę z Głodem, bez 
względu na to co robisz i gdzie się znajdujesz.

Ta pożywna przekąska sprawi, że zapomnisz o Głodzie i skupisz się na wykonywanych 
czynnościach! Danio na wynos – możesz zabrać ze sobą do pracy, na uczelnię, na rolki czy na 
spacer. Możesz je także zjeść w metrze czy tramwaju!
Jego pyszny smak wywoła uśmiech na Twojej twarzy, a przemyślane opakowanie sprawdzi się 
w każdej sytuacji.

W walce z Głodem koniecznie zadbaj o swoje dobre samopoczucie.
Mały Głód może w pełni popsuć efektywność naszej pracy, przeszkodzić nam podczas
naszych ulubionych zajęć. Jednak dzięki tej pysznej i kremowej przekąsce nastroisz się 
pozytywnie na wszystko co może spotkać Cię w ciągu dnia!

Nie pozwól, aby Głód decydował o Twoim dniu! Dzięki Danio na wynos w pełni 
ciesz się każdą chwilą!

Nastrój się pozytywnie z Danio!

•  Stworzony z myślą, aby być z Tobą przez znaczną część dnia, 
bo można go przechowywać do 6 godzin poza lodówką!

•  Nie potrzebujesz łyżeczki do spożycia serka. Możesz go zjeść 
bez względu na to, co robisz i gdzie się znajdujesz – nawet 
jedną ręką!

•  Ta szybka metoda na Głoda, ma bardzo poręczne opakowanie, 
które możesz schować do kieszeni, torby czy plecaka. 

 
•  Dzięki zamontowanej nakrętce - jesz ile chcesz, w zależności 
od wielkości Głoda!

 
•  Serek ma niesamowicie kremową konsystencję, która 
z pewnością zapewni ucztę dla Twojego podniebienia.

 
•  Po spożyciu serka Mały Głód nie będzie Ci już szeptał do 
brzUSZKA i w pełni skupisz się na wykonywanej czynności.

 
•  Po zjedzeniu serka poczujesz jak Danio wprawia Cię w dobre 
samopoczucie i pozytywnie nastraja do dalszych działań!

 
•  A do tego wszystkiego dostępny jest w aż dwóch smakach – 
klasycznym waniliowym i nowym truskawkowym! Pycha!

Dlaczego Danio na wynos 
jest tak wyjątkowe?



Ciekawostka o truskawkach:

Danio przechodzi aż 80 
testów jakościowych, aby tylko 
najlepsza jakość dotarła do 
naszych domów.

„Ojcem” truskawek jest król Francji Ludwik XIV. To na jego dworze 
skrzyżowano poziomkę wirginijską i chilijską dając początek 
truskawkom znanym dziś.

Serek Danio jest 
źródłem białka

Danio przechodzi aż 80 Danio przechodzi aż 80 
testów jakościowych, aby tylko 
najlepsza jakość dotarła do 
naszych domów.

Wanilię, tak jak czekoladę zawdzięczamy Aztekom. To oni pierwsi 
zaczęli ją dodawać do jedzenia.

Kwiat wanilii żyje tylko jeden dzień.

Wanilia jest najdroższą obok szafranu przyprawą na świecie.

Smak waniliowy jest tym 
samym ulubionym serkiem, 
który kryje się pod postacią 
Danio w kubeczku.

samym ulubionym serkiem, 
który kryje się pod postacią 
Danio w kubeczku.

Ciekawostki o wanilii:

Smak waniliowy jest tym 
samym ulubionym serkiem, 
Smak waniliowy jest tym Smak waniliowy jest tym Smak waniliowy jest tym 



Gdzie i kiedy dokonać zakupu zestawu 
Ambasadora?

1 Znajdź Danio na wynos w swoim ulubionym sklepie. 
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Zachowaj rachunek! Jeżeli na rachunku znajdują się inne 
pozycje, podkreśl pozycje z Danio na wynos. 

Prześlij zdjęcie rachunku korzystając z platformy do zwrotu kosztów: 
kabowe.trnd.com. Wprowadzając dane do przelewu na platformie, 
upewnij się że numer konta jest poprawny. Paragony są akceptowane 
tylko za pośrednictwem platformy do zwrotu kosztów. Paragony 
możesz przesyłać od 9 do 23 marca.

To ważne!
Upewnij się też, że przesłane przez Ciebie zdjęcie 
paragonu jest wyraźne, to bardzo ważne, ponieważ 
tylko czytelne paragony będziemy w stanie 
zweryfi kować, aby zwrócić Ci pieniądze za zakup 
produktów!

3 Zeskanuj lub zrób zdjęcie rachunku.
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Otrzymasz zwrot kosztów kiedy paragon zostanie zweryfi kowany 
pomyślnie. Twoje dane zostaną użyte tylko do celów przelewu w projekcie, 
a następnie usunięte po zakończeniu projektu. Paragony możesz 
przesyłać do 23 marca. Jeżeli potrzebne będą poprawki, otrzymasz od nas 
informację mailową. Czas na poprawę błędnie wprowadzonych paragonów 
masz do 25 marca. Przelewy zostaną wykonane 29 marca.

Upewnij się też, że przesłane przez Ciebie zdjęcie 
paragonu jest wyraźne, to bardzo ważne, ponieważ 

informację mailową. Czas na poprawę błędnie wprowadzonych paragonów 
masz do 25 marca. Przelewy zostaną wykonane 29 marca.

Niech to będzie piękny dzień, 
a Ty podziel się nim razem z nami!

• podczas długiego spaceru w parku        
• w drodze na Twój ulubiony trening
• podczas czytania książki w autobusie
• przed seansem w kinie

• w trakcie wiosennych porządków 
• podczas relaksu w domu
• przed spotkaniem z przyjaciółmi 
• podczas ekscytującej podróży

Każdy z nas lubi czuć się świetnie i nie zawracać sobie głowy Małym Głodem, przecież 
są ciekawsze rzeczy do roboty! Mały Głód z pewnością nie raz zepsuł Ci humor 
podczas wykonywania Twoich ulubionych czynności, więc wiesz co mamy na myśli… 
Na szczęście denerwujący Głód nie jest już Twoim zmartwieniem, bo masz na niego 
skuteczny sposób -  Danio na wynos zawsze przyjdzie Ci z pomocą i natychmiast 
Twój dzień stanie się jeszcze bardziej pozytywny!

Masz intensywny dzień w pracy, a doskwiera Ci Głód? A może spieszysz się na uczelnię i nie 
masz czasu na śniadanie? Zrób zdjęcie i pokaż nam w jakich okolicznościach Ty pokonujesz 
Głoda z Danio na wynos! Rozpraw się z Małym Głodem raz na zawsze!

Poniżej znajdziesz kilka pomysłów, które mogą być dla Ciebie ciekawą inspiracją 
podczas dokumentowania Twoich przygód!

1. Udostępnij 
wykonane zdjęcie 

na swoim Facebooku, 
Instagramie 
czy blogu! 

2. Dodaj: 
#daniopozytywnie 

#głódwymięka

3. Prześlij nam link 
do swojej publikacji 
poprzez formularz 
raportu dostępny 

w panelu „moje trnd”.



•  …ma już 13 lat!

• …zakochał się po raz pierwszy w 2010 roku!

•  …na przestrzeni 10 lat wystąpił w ponad 30 
spotach reklamowych!

•  …ma na swoim profi lu na facebooku już 
ponad milion fanów! WOW!

Jesteś ciekawy co słychać u Małego Głoda? Nie musisz go poczuć, żeby się tego 
dowiedzieć!
 
Serek Danio od zawsze skutecznie walczy z Głodem. Teraz dzięki temu, że Danio na wynos możesz 
zjeść gdzie tylko zapragniesz, Twój kontakt z Małym Głodem osłabnie. Myślisz, że będziesz za nim 
tęsknić?

•  …wspierał polską drużynę na Euro 2012 prezentując taniec
zwycięstwa!

•  …porwał kiedyś trzy blogerki: Maffashion, Cajmel i Honey, aby nie mogły wystąpić w reklamie Danio!

• …ma swoje ulubione słowo: “Mniahaha”!

•  …jest wysoce wykształcony, uczęszczał do Liceum im. Tadka Niejadka oraz Wyższej Szkoły 
Straszenia!

Czy wiesz, że Mały Głód… Napisz do Małego Głoda!

Uważaj!
Mały Głód nieustannie szuka swojej Głodzinki! 
A Ty – szukasz czegoś  na Małego Głoda?

tęsknić?

Odwiedź: www.facebook.com/maly.glodek/. 
 
Zrób mu na złość i poinformuj go jakie jest życie bez niego i co udało Ci się bez niego 
osiągnąć! Tylko uważaj, aby nie poddać się jego urokowi, jest bardzo cwany! Podziel się 
tym gdzie ostatnio Cię dopadł i jak Danio pomogło Ci go zwalczyć. Wejdź na profil Małego 
Głoda na Facebooku i wyślij go tam, gdzie rosną truskawki!



Przewodnik projektu

Kup Zestaw Ambasadora

Twoja opinia się liczy

Prześlij nam zdjęcie lub skan swojego paragonu, korzystając z niewiarygodnie 
prostej platformy do zwrotów kosztów, dostępnej pod adresem 
www.kabowe.trnd.com
 
Następnie… podejmij wyzwanie zabicia Małego Głoda, dzięki Danio na wynos! 
Zrób zdjęcie swojego Zestawu Ambasadora i podziel się nim na swoim profi lu 
społecznościowym i na blogu projektu. Możesz to zrobić logując się do panelu 
„moje trnd”, gdzie znajduje się opcja „Prześlij link”.

Zespół odpowiedzialny za markę Danio pragnie poznać Twoją opinię na temat 
ich produktów – ten projekt to umożliwia. Wykorzystaj tę okazję i powiedz, co 
myślisz o Danio na wynos.
 
Podczas czterech nadchodzących tygodni zapraszamy Cię do wypełnienia:
•  Ankiety początkowej, w której opowiesz o pierwszych wrażeniach na temat 
Danio na wynos

•  Ankiety końcowej, która pozwoli nam podsumować wspólnie cały projekt.
 
Ankiety będą dostępne w Twoim profi lu trnd. Zaproszenie do ich wypełnienia 
otrzymasz mailem. Wyniki są przekazywane osobom odpowiedzialnym za markę 
Danio, więc upewnij się, że usłyszą również Twój głos. Otrzymasz wiadomość, 
kiedy tylko formularze będą dostępne online.
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Bądź aktywnym Ambasadorem 

Zwalczaj Małego Głoda!
 
Poinformuj swoich przyjaciół i znajomych, że bierzesz udział w projekcie. Użyj 
swojego profi lu społecznościowego i pokaż im jak pokonujesz Małego Głoda 
z Danio na wynos i co dzięki temu zyskujesz!
 
Opublikuj zrobione przez siebie zdjęcie na portalu społecznościowym, dodając: 
#daniopozytywnie i  #głódwymięka
 
Udział w projekcie daje Ci szansę wypowiedzieć się na temat dwóch smaków 
Danio na wynos. Opisując je podziel się tym, co jest najważniejsze dla Ciebie.

W trakcie najbliższych tygodni trwania projektu 
możesz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na 
blogu:  www.trnd.pl/danio-na-wynos

Twój kontakt w projekcie: iglo@trnd.pl
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Na rachunku widnieje bardzo ogólna nazwa (np. jogurt 
Danio). Co zrobić, by paragon został zaakceptowany?
W takim wypadku zrób zdjęcie paragonu wraz z produktami, na 
przykład umieszczając je w tle zdjęcia. Jeżeli nazwa produktu 
na paragonie nie będzie jednoznaczna, poprosimy Cię o wgranie 
go ponownie, więc prosimy o zrobienie takiego zdjęcia zaraz po 
zakupie Danio na wynos. 

Jaka jest moja nazwa użytkownika i hasło do zalogowania 
się na platformie do zwrotu kosztów? 
Aby zalogować się na platformie do zwrotu kosztów korzystaj 
z tego samego loginu i hasła którego używasz do korzystania 
z platformy trnd.pl. W sytuacji gdy na stronie trnd hasło zostanie 
zmienione, hasło na platformie do zwrotów kosztów zostanie 
zsynchronizowane automatycznie. Jeśli jednak po zmianie hasła 
masz problem z zalogowaniem się na platformę, napisz na: 
iglo@trnd.pl, podając swój login trnd.
 
Co mam zrobić, jeżeli po wgraniu paragonu otrzymam 
mailem wiadomość, że jest on niepoprawny?
Zastosuj się do instrukcji w mailu. Najpewniej potrzebne będzie 
nowe zdjęcie paragonu, lub ponowne wprowadzenie pewnych 
danych (np. kwoty). To, że rachunek został odrzucony, nie 
znaczy że nie otrzymasz zwrotu kosztów. Konieczne jest jednak 
wprowadzenie paragonu ponownie, z poprawkami. 
 
Potrzebujesz wsparcia? Twój kontakt w projekcie to 
iglo@trnd.pl – napisz, a pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie 
problemu.

… poznajmy ją lepiej!

Ile sztuk Danio na wynos mogę zakupić 
w ramach udziału w projekcie?
Maksymalnie 10 sztuk Danio na wynos (140g)

Czy jest określona liczba zakupu każdego ze 
smaków?
Rekomendujemy zakup 5 sztuk Danio na wynos 
o smaku waniliowym oraz 5 sztuk Danio na 
wynos o smaku truskawkowym. Jeśli nie masz 
możliwości zakupić obu wariantów smakowych 

w podanym podziale, kup 10 sztuk dostępnego smaku.

Czy muszę zakupić 10 sztuk za jednym razem? 
Nie. Zakupy możesz rozłożyć na 3 tury.  

Jaka jest łączna kwota mojego zwrotu za zakup?
Zdajemy sobie sprawę, że ceny produktów mogą się różnić 
w zależności od sklepu i aktualnej oferty. Zwrot otrzymasz za 
zakup maksymalnie 10 sztuk Danio na wynos (140g) za kwotę 
nie większą niż 25 zł. 

Ile paragonów mogę przesłać?
Do trzech paragonów – jeśli zakupy dokonasz w turach.
 
Kiedy otrzymam zwrot kosztów?
Paragony możesz przesyłać  od 9 do 23 marca. Jeżeli potrzebne 
będą poprawki,  otrzymasz od nas informację mailową. Czas 
na poprawę błędnie wprowadzonych paragonów
masz do 25 marca. Przelewy zostaną wykonane 29 marca.

Platforma do zwrotu 
kosztów w projekcie…



www.trnd.pl/danio-na-wynos
trnd kontakt: iglo@trnd.pl
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