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Masz już cały Zestaw Ambasadora? Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu 

projektu: https://www.trnd.com/pl/projekty/danonki/realizacja-projektu

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktujesz się z nami pod adresem mango@trnd.pl

- Przewodnik Projektu, który otrzymasz 

drogą pocztową

- 10 Danonków w saszetce (70g), które zakupisz 

w 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 

Odkryj Danonki w saszetce 
ze swoim dzieckiem!

Dbasz o to, by dzieciństwo Twojej Pociechy było szczęśliwe 
i pozwalało jej na odkrywanie świata, przeżywanie 
niesamowitych przygód i zadawanie pytań. 
Dzięki Danonkom w saszetce możecie wyruszyć na wspólne 
wyprawy z pysznym i pożywnym jogurtem w poręcznym 
opakowaniu.

Twoja pociecha pokocha smak i gładką konsystencję Danonków. 
Danonki w saszetce występują w dwóch wariantach smakowych: 
waniliowym i truskawkowym. Kilka wersji kolorowych opakowań 
z Danonkiem pozwoli dziecku stworzyć kolekcję ze swoimi 
ulubionymi bohaterami.

W tym projekcie zestaw Ambasadora przeznaczony jest dla Ciebie i Twojej pociechy! 

Twój Zestaw Ambasadora



Bo zawierają aż 79% mleka, wapń i witaminę D, które 
pomagają budować mocne kości* Twojego dziecka. 
W Danonkach nie ma barwników**, konserwantów ani 
sztucznych aromatów. 

Mocne kości
Danonki są wzbogacone w wapń i witaminę D. Obecność 
witaminy D ułatwia wchłanianie wapnia. Wapń i witamina D są 
potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. 
Pamiętaj, że ważna jest zróżnicowania i zbilansowana dieta oraz 
zdrowy styl życia.

Wysoka jakość
Danonki nie zawierają barwników**, sztucznych aromatów 
ani konserwantów. Są produkowane z wysokiej jakości mleka 
krowiego.

*Jedna saszetka jogurtu Danonki jest źródłem wapnia i witaminy D, które są potrzebne dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju kości u dzieci. Pamiętaj, że ważna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia. 
**Barwa produktu truskawkowego pochodzi z dodanego koncentratu soku z buraka czerwonego.

Pozytywna opinia IMID
Danonki posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, 
dlatego możesz mieć pewność, że są dostosowane do potrzeb 
żywieniowych dziecka.

Dlaczego Danonki w saszetce 
są tak wyjątkowe?

Często po południu dzieci spędzają czas na spacerach, 
placach zabaw i tam rodzice podają im podwieczorek. Trudno 
znaleźć produkty, które jest łatwo podać dziecku poza 
domem. Można zabrać wodę, jabłko i co jeszcze? Właśnie 
z myślą o takich sytuacjach powstały Danonki w saszetce.

Na placu zabaw, w trakcie podróży, czy w drodze z przedszkola. 
Również na drugie śniadanie w domu lub szkole  - Danonki 
w saszetce sprawdzą się w każdej sytuacji i wszędzie.  Danonki  
w saszetce to wygodny i łatwy sposób na to, aby Twoje dziecko 
zjadło wartościowy i pożywny jogurt. 

Danonki w saszetce są w ulubionych przez dzieci smakach – 
truskawkowym i waniliowym, a dzięki pięknym, kolorowym 
opakowaniom, na których Danonek występuje aż w 6 odsłonach, 
będą jeszcze bardziej atrakcyjne dla Twojego dziecka. 

Nie czekaj – sięgnij po 
Danonki!

Danonki  w saszetce zachowują świeżość i doskonałą jakość – 
nawet do 6 godzin po wyjęciu z lodówki!

Poznajmy formułę Danonków:



Dziecko najlepiej poznaje świat w towarzystwie rodziców i swoich ulubionych boha-
terów. W przypadku Danonków, bohaterów jest aż… sześciu! Poznajmy ich lepiej.

Zdarza Ci się czasem coś zmalować? To tak jak Artyście Danonkowi! Chociaż 
często buja w mlecznych obłokach, rysuje najpiękniejsze pejzaże. Jego 
najsłynniejsze obrazy to „Waniliowe niebo” i „Truskawkowy pałac”. 

Codziennie zabiera ze sobą dzieci w podróż po przepysznych 
wodach Oceanu Waniliowego. Razem z załogą poszukują 
truskawkowych skarbów w zatoce Mocnych Kości. Odważysz 
się wyruszyć w podróż z Kapitanem?

Uwielbia wspinać się po wzgórzach mlecznej krainy. Jego największym marzeniem 
jest zdobycie truskawkowego i waniliowego szczytu Mlecznej Góry, ale może się to 
udać tylko z pomocą dzieci takich, jak Ty! To jak – pomożesz Kaskaderowi?

Kaskader

Codziennie udaje się na nową przygodę razem z dziećmi. Jako pierwszy 
odkrył smakowite gwiazdy truskawkowe i wyruszył w podróż dookoła 
waniliowej planety. Gdzie uda się następnym razem? Sam zdecyduj!

OdkrywcaArtysta

Razem z dziećmi uwielbia 
bawić się w bitwę waniliowymi 
śnieżkami. Kiedyś nawet 
wygrał w Waniliowej Olimpia-
dzie! Ma tylko jedną słabość: 
śnieżki truskawkowe. Nie 
może się przed nimi bronić… 
po prostu – zjada je wszystkie!

#zlapDanonki

najsłynniejsze obrazy to „Waniliowe niebo” i „Truskawkowy pałac”. 

Dzięki super-lupie pokazuje 
dzieciom Mleczne Królestwo, 
w którym mieszkają król Wapń 
i Królowa Witamina D. Para 
królewska śpi na truskawkowych 
chmurkach pod dachem z kwiatów 
wanilii, a strzeże jej nie kto inny 
jak… straż Mocnych Kości!

Badacz
Olimpijczyk

Kapitan 



Dlaczego Danonki są wzbogacone w witaminę D?
Danonki są wzbogacone w wapń, a witamina D została do nich dodana, aby wspomagać 
wchłanianie wapnia. Wapń i witamina D są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 
kości u dzieci. 

Czy witaminę D można przedawkować jedząc Danonki?
Nie można przedawkować witaminy D z Danonków – jej ilość 
w produkcie została tak dobrana, aby mogły stanowić one 
wartościowy element codziennej zróżnicowanej diety, a ich 
spożywanie było bezpieczne. 

Czy do Danonków są dodawane konserwanty?
Danonki nie zawierają żadnych konserwantów.

Czemu Danonki maja taki długi okres przydatności do spożycia?
Stosunkowo długi okres przydatności do spożycia wynika 
z zachowania bardzo starannych, higienicznych warunków 
produkcji oraz stosowania doskonałej jakości surowców. 
Danonki nie zawierają żadnych konserwantów.

Czy w Danonkach jest zawarty syrop glukozowo-fruktozowy?
Danonki nie zawierają syropu glukozowo-fruktozowego. 

Jaka jest zalecana dzienna dawka Danonków  w saszetce?
Danonki to produkt spożywczy, więc nie można mówić 
o żadnych dziennych dawkach. Powinny one stanowić element 
urozmaiconej diety, czyli takiej, w której ilości różnych 
produktów powinny być uzależnione od potrzeb dziecka – 
między innymi jego wieku, wzrostu, wagi i aktywności fi zycznej.

Danonki – pytania i odpowiedzi Gdzie i kiedy dokonać zakupu zestawu 
Ambasadora?

1 Znajdź Danonki w saszetce w swoim ulubionym sklepie. Listę 
proponowanych sklepów znajdziesz na dole strony.
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Zachowaj rachunek! Jeżeli na rachunku znajdują się inne 
produkty, podkreśl pozycje z Danonkami.

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 do 16. grudnia. 

3
Zeskanuj lub zrób zdjęcie rachunku. Upewnij się też, że przesłane przez 
Ciebie zdjęcie paragonu jest wyraźne. To bardzo ważne, ponieważ tylko 
czytelny paragon będziemy w stanie zweryfi kować, aby zwrócić Ci pieniądze 
za zakup produktów.

5
Otrzymasz zwrot kosztów gdy paragon zostanie zweryfi kowany 
pomyślnie. Twoje dane zostaną użyte tylko do celów przelewu, 
a następnie usunięte po zakończeniu projektu. Paragony możesz 
przesyłać do 16. grudnia. Jeżeli potrzebne będą poprawki, otrzymasz 
od nas informację mailową. Czas na poprawę błędnie wprowadzonych 
paragonów masz do 20. grudnia. Zwrot kosztów otrzymasz 22. grudnia. 

Danonki w saszetkach możesz zakupić w dowolnym sklepie - m.in. w: Auchan, 
Carrefour, Delikatesy Centrum, Intermarche, Kaufl and, E.Leclerc, Piotr i Paweł oraz TESCO



Pokaż, jak odkrywasz świat ze swoim 
dzieckiem!

Chcesz polecić Danonki innym Mamom?

Patrząc na świat oczami dziecka, odkrywamy wszystko na nowo! Warto uwiecznić 
te chwile. Zrób zdjęcie pokazujące, jak Twoje dziecko odkrywa świat z bohaterami 
Danonków i dodaj do niego hashtag #zlapDanonki

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

Każdy z nas, wybierając produkty dla swojego dziecka, polega przede wszystkim na 
rekomendacjach innych rodziców. Chętnie dzielimy się też spostrzeżeniami na temat 
produktów, które wypróbowaliśmy. 

Na co warto zwrócić uwagę, gdy recenzujesz produkty spożywcze innym mamom? 

Na jesienno-zimowy spacer z Pociechą 
zabierzcie ulubionego Danonkowego bohatera, 
jednego z sześciu. Będzie on towarzyszył Twojemu 
dziecku podczas odkrywania najbliższej okolicy i 
poznawania przyrody dookoła Was. Chwila przerwy 
na spokojne zjedzenie sprawi, że wyprawa będzie 
jeszcze bardziej atrakcyjna. 

Każda wycieczka jest dla Twojej Pociechy 
niesamowitą przygodą. Bez względu na to, czy 
wybieracie się do zoo, czy może Maluch jedzie 
na wycieczkę z grupą przedszkolną lub szkolną, 
ważne jest to, by wziąć ze sobą przekąskę – taką jak 
Danonki w saszetce, owoc jak jabłko i wodę do picia.

Odwiedziny u ulubionego kolegi lub 
koleżanki to dla Twojej Pociechy okazja do 
fantastycznej zabawy. Aby ją urozmaicić 
zabierzcie ze sobą Danonki w saszetce – 
i nie zapomnijcie o wspólnym zdjęciu!

Czy wiesz, że…
Danonki w 2016 roku świętują 25-lecie istnienia na polskim rynku - wiele z Mam pamięta 
je jeszcze ze swojego dzieciństwa. A Ty? 

Na co warto zwrócić uwagę, gdy recenzujesz produkty spożywcze innym mamom? 

•  Skup się na doświadczeniach Twoich i Twojej Pociechy. 
Który z dwóch smaków stał się ulubionym Twojego 
Dziecka? Który z sześciu bohaterów został ukochanym 
towarzyszem przygód? 

•  Zwróć uwagę na to, co wyróżnia Danonki w saszetce. 
Jak poręczne opakowanie sprawdziło się podczas wyjść 
z domu i wycieczek? W jakich sytuacjach polecisz innym 
Mamom, by wzięły ze sobą Danonki w saszetce dla 
Malucha?

•  Krótko, ale treściwie – w gąszczu opinii dostępnych 
w Internecie ważne jest to, aby nasze recenzje były 
czytelne i interesujące dla innych Mam. Opisując Danonki 
w saszetce, podziel się tym, co jest najważniejsze dla 
Ciebie i Twojego Dziecka.



Przewodnik projektu

Kup Zestaw Ambasadora  

#ZlapDanonki, i do codziennych zakupów dołącz Danonki w saszetce. 

Prześlij nam zdjęcie lub skan swojego paragonu, korzystając z niewiarygodnie prostej 
platformy do zwrotu kosztów, dostępnej pod adresem www.kabowe.trnd.com. 

Następnie… cieszcie się przygodą w towarzystwie Danonków! Zrób zdjęcie swoje-
go 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”.
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Twoja opinia się liczy

Zespół odpowiedzialny za markę Danonki pragnie poznać Twoją opinię na temat 
ich produktów – ten projekt to umożliwia.

Wykorzystaj tę okazję i powiedz, co myślisz o Danonkach w saszetce.

Podczas czterech nadchodzących tygodni zapraszamy Cię do wypełnienia:

•  Ankiety początkowej, w której opowiesz o pierwszych wrażeniach na temat 
Danonków w saszetce

• 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 
Danonki, więc upewnij się, że usłyszą również Twój głos. Otrzymasz wiadomość, 
kiedy tylko formularze będą dostępne online.

2

Bądź aktywną Ambasadorką 

Poinformuj swoich przyjaciół i znajomych, że wraz ze swoją Pociechą bierzesz 
udział w projekcie. Użyj swojego profi lu społecznościowego i pokaż jak wspólnie 
odkrywacie świat i podejmujecie nowe wyzwania!

Opublikuj zrobione przez siebie zdjęcie na portalu społecznościowym, dodając 
hashtag #zlapDanonki

Udział w projekcie daje Ci szansę wypowiedzieć się na temat Danonków. Opisując 
je podziel się tym, co jest najważniejsze dla Ciebie i Twojego Dziecka.

3

W trakcie najbliższych tygodni trwania projektu możesz 
aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na blogu: 
www.trnd.pl/danonki
Twój kontakt w projekcie: 
mango@trnd.pl



Ile sztuk Danonków w saszetce mogę zakupić w ramach udziału w projekcie?
Maksymalnie 10 sztuk Danonków w saszetce (70g).

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 Danonków w saszetce (70g) za 
kwotę nie większą niż 22 zł. 

Ile paragonów mogę przesłać?
Do trzech paragonów – jeśli zakupów dokonasz w turach.
 
Kiedy otrzymam zwrot kosztów?
Paragony możesz przesyłać do 16. grudnia. Jeżeli potrzebne będą 
poprawki, otrzymasz od nas informację mailową. Czas na poprawę 
błędnie wprowadzonych paragonów masz do 20. grudnia. Zwrot 
kosztów otrzymasz 22. grudnia.

Na rachunku widnieje bardzo ogólna nazwa (np. jogurt Danone). 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 Danonków. 

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, przestaje ono działać na platformie do zwrotu kosztów. Wtedy niezbędny 

jest kontakt z opiekunem projektu, który manualnie zsynchronizuje hasło.
Wskazówka: Aby zapewnić sobie stały dostęp do platformy zwrotu kosztów - 

zapisz hasło i przez cały okres projektu nie zmieniaj go. Synchronizacja nowego 
hasła może potrwać nawet do 5 dni, co oznacza, że przez ten czas nie będzie 
możliwe wgranie paragonu, ani sprawdzenie jego statusu.  

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 mango@trnd.pl – 
napisz, a pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie problemu.

Platforma do zwrotu kosztów w 
projekcie…

… poznajmy ją lepiej!



www.trnd.pl/danonki
trnd kontakt: mango@trnd.pl
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