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TWOJE ZADANIA W PROJEKCIE:

1 Wypróbuj NESCAFÉ Dolce Gusto! Chcesz 
przekonać się, że w kapsułce ukryta jest 
prawdziwa kawa? Przebij kapsułkę - aromat 
prawdziwej kawy na pewno Cię zachwyci! 
Po pierwszym teście, zrób przerwę na kawę  
i ciesz się jej niepowtarzalnym smakiem. 

WYPRÓBUJ 

2 Poczęstuj swoich przyjaciół kawą NESCAFÉ 
Dolce Gusto. Zaprezentuj ekspres NESCAFÉ Dolce 
Gusto! Niech Twoi znajomi podzielą się swoimi 
wrażeniami w Książeczce  Badania Opinii 

POCZĘSTUJ ZNAJOMYCH

4 Oceń produkt rzetelnie – napisz recenzję 
na wskazanych platformach oraz wypełnij 
ankietę końcową. Linki do wybranych dla 
Ciebie platform otrzymasz drogą mailową. 
Sprawdzaj na bieżąco skrzynkę odbiorczą/
oferty/spam!

PODZIEL SIĘ OPINIĄ 

3 OPUBLIKUJ zdjęcie na swoich mediach 
społecznościowych, dodając hasztag 
#naturalnieżewkapsułce #dolcegustopl 
#projekttrnd 

OPUBLIKUJ 

Pamiętaj! 
Do każdej swojej publikacji dodaj #naturalnieżewkapsułce #dolcegustopl #projekttrnd



Pokaż, jak urządziłeś swój 
kącik kawowy z NESCAFÉ 
Dolce Gusto! Czy idealnie 
wkomponował się 
w Twoją kuchnię?

Zainspiruj innych swoją 
kompozycją z ekspresem 
i kapsułkami!  Zaskocz nas 
swoją kreatywnością, dodaj swoje 
ulubione składniki i stwórz kawowe 
arcydzieło!

Twoja chwila z kawą! Pokaż 
nam kiedy i gdzie najchętniej 
pijesz kawę. Może jest to poranek 
przed pracą? Nauka do egzaminu? 
Spotkanie z przyjaciółmi? 
Chcemy poznać Ciebie i Twoich 
przyjaciół przy NESCAFÉ Dolce Gusto!

POMYSŁY NA PUBLIKACJE 
Z #NATURALNIEŻEWKAPSUŁCE: 



TWÓJ POST 
Z #NATURALNIEŻEWKAPSUŁCE: 

ŚWIATŁO - przed zrobieniem zdjęcia przetrzyj obiektyw, zadbaj 
o dobre, naturalne światło i odpowiednią estetykę

POMYSŁ - liczymy na twoją kreatywność, pamiętaj: im ciekawiej 
tym lepiej! Zadbaj o to, aby ekspres i kapsułka były dobrze 
wyeksponowane na ładnym tle 

OBRAZ - zadbaj, aby Twoje zdjęcie było dobrej jakości oraz 
wyraźne

Nie publikuj zdjęć przedstawiających wyłącznie zestaw 
Ambasadora

Nie publikuj zdjęć przedstawiających pudełek z kapsułkami  – 
zależy nam na zdjęciach ekspresu, kawy w fi liżance/szklance 
i samych kapsułek

Nie publikuj zdjęć przedstawiających widoczne produkty, 
logo innych marek

Nie publikuj zdjęć przedstawiających proces rozpakowywania 
produktów z logo trnd 

CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ?

O CZYM PAMIĘTAĆ?
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EWKAPSUŁCE: 



NESCAFÉ ® DOLCE GUSTO® FLAT WHITE
Delikatne, kremowe mleko i mocne espresso zamknięte w jednej 

kapsułce. Dzięki wyjątkowej, łagodnej konsystencji i delikatnym 
karmelowym nutom to doskonały sposób na wypicie australijskiej 

i nowozelandzkiej kawy bez wychodzenia z domu! 

NESCAFÉ ® DOLCE GUSTO® CAPPUCCINO
Odkryj NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino, tradycyjną włoską 

kawę, bogatą w intensywny aromat espresso z gładką, kremową 
konsystencją mlecznej pianki. Idealne w fi liżance 240ml. Nasi 

utalentowani bariści udoskonalili przepis NESCAFÉ® Dolce Gusto®

Cappuccino w dwóch kapsułkach. Pierwsza składa się z espresso 
palonej we włoskim stylu, ze specjalnie wyselekcjonowanej mieszanki 

Arabiki i Robusty, zaś druga kapsułka to delikatnie słodzone mleko.

NESCAFÉ ® DOLCE GUSTO® CHOCOCINO
To niezwykła gorąca czekolada z intensywną nutą wanilii z delikatną, 

puszystą pianką. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino jest w dwóch 
kapsułkach: jedna z pyszną czekoladą, a druga z mlekiem. 

NESCAFÉ ® DOLCE GUSTO® LATTE MACCHIATO
Odkryj NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato, to kawa we 

włoskim stylu, jako unikalna mieszanka gorącego mleka, delikatnej 
kawy i zmysłowej pianki. Bardziej mleczne od Cappuccino. Idealne 

w fi liżance 220ml.  Nasi utalentowani bariści udoskonalili przepis 
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato w dwóch kapsułkach. 

Pierwsza składa się z espresso z ziaren południowo amerykańskiej 
Arabica, zaś druga kapsułka to delikatnie słodzone mleko.

NESCAFÉ
O

włoskim stylu, jako unikalna mieszanka gorącego mleka, delikatnej 
kawy i zmysłowej pianki. Bardziej mleczne od Cappuccino. Idealne 



NESCAFÉ ® DOLCE GUSTO® LUNGO COLOMBIA
100% ziaren Arabiki z organicznej uprawy. Delikatne Lungo z nutami 

prażonych migdałów, gałki muszkatołowej i jęczmienia o intensywności 
5 na 11. Bariści specjalnie dobrali wyjątkowe ziarna Arabiki, uprawianej 

na stromych zboczach gór Sierra Nevada w Kolumbii, w bardzo 
zmiennym klimacie, gdzie żyją potomkowie plemienia Tayrona. Z ziaren 

tych stworzone jest nowe Lungo o charakterystycznym aromacie 
z subtelnymi nutami prażonych migdałów, gałki muszkatołowej 

i jęczmienia, które z pewnością Cię zachwycą. 

NESCAFÉ ® DOLCE GUSTO® ESPRESSO PERU
100% ziaren Arabiki z organicznej uprawy. Intensywne espresso 

z aromatami drewna, lukrecji oraz z subtelną nutą różowego pieprzu 
i czarnej porzeczki o intensywności 8 na 11. Ziarna Arabiki, uprawianej 

w prowincji Cajamarca w Peru, gdzie rośnie zgodnie z tradycją 
Minga- południowoamerykańską fi lozofi ą wzajemnej pomocy 

i szacunku. Poczujesz aromaty drewna, lukrecji oraz nutę różowego 
pieprzu i przyjemną kwaskową nutę pączków czarnej porzeczki. 

NESCAFÉ ® DOLCE GUSTO® GRANDE
Składające się ze 100% Arabiki z intensywnością 5 na 11. Nasi 

utalentowani bariści połączyli owocowe ziarna kawy z Ameryki 
Południowej i Afryki Wschodniej, aby uzyskać świeży, owocowy 

aromat NESCAFÉ® Dolce Gusto® Grande.



POZNAJ NOWY EKSPRES PICCOLO XS: 

Manualny, ciśnieniowy ekspres do kawy 
na kapsułki NESCAFÉ® Dolce Gusto®

Piccolo XS to  najmniejszy ekspres 
od NESCAFÉ® Dolce Gusto® . Został 
zaprojektowany tak, aby zmieścić się 
w każdej kuchni. Jego nowoczesny 
design i kompaktowy rozmiar sprawiają 
że jest wyjątkowo stylowy i funkcjonalny. 
Posiada zbiornik na wodę o pojemności 
0,8l oraz  podstawkę regulowaną do 
trzech poziomów. 

System ciśnieniowy ekspresu 
(do 15 barów) umożliwia przygotowanie 
kaw o profesjonalnej jakości z gęstą 
aksamitną cremą. Dzięki naszym 
hermetycznie szczelnym kapsułkom 
zachowującym świeżość, będziesz 
mógł za każdym razem cieszyć się 
fi liżanką kawy o bogatym aromacie. 

Aby przygotować wybrany przez siebie napój, wystarczy włożyć odpowiednią 
kapsułkę i ustawić ręczną dźwignię we właściwej pozycji. Szybki system 
podgrzewania ekspresu osiąga odpowiednią temperaturę już po 30 sekundach, 
dzięki czemu nie będziesz musiał długo czekać na ulubiony napój.

Wygodny tryb eko automatycznie wyłącza ekspres po 1 minucie bezczynności, 
dzięki czemu uzyskał on klasę efektywności energetycznej A.

#NATURALNIEŻEWKAPSUŁCE
Zaproś swoich znajomych na popołudniową kawę! Jeśli chcesz, aby Twoi znajomi 
również przekonali się, że w kapsułkach Nescafe Dolce Gusto ukryta jest prawdziwa 
kawa - poproś ich, aby przebili kapsułkę i zajrzeli do środka, gdzie znajduje się 
aromatyczna, wysokojakościowa kawa Nescafe!



KAWA MIGDAŁOWO-ORZECHOWA

Składniki: (na dwie duże kawy)

-  3/4 mleczka migdałowego
-  2 porcje lungo
-  2 łyżki masła orzechowego
-  kilka orzechów włoskich 
-  cukier trzcinowy
-  150 ml śmietanki kremówki 36%
-  1 łyżeczka cukru pudru 
-  1 i 1/2 szklanki wody

Przygotowanie:
Mleczko migdałowe, masło 
orzechowe i orzechy włoskie zblenduj. 
Przelej mleko do garnuszka, dodaj 
cukier, według uznania, kawę i wodę. 
Całość zagotuj, ciągle mieszając. 
Kawę przelej do grubych szklanek 
lub kubeczków. Ubij śmietanę 
z dodatkiem cukru pudru i nałóż 
na ciepłą kawę. 
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