
Wypróbuj piankę do mycia naczyń Fairy Instant Foam
Zapoznaj się ze swoim zestawem Ambasadora i przetestuj otrzymany produkt. Przekonaj 
się, że dzięki błyskawicznej pianie Fairy, zmywanie naczyń staje się banalnie proste!1

Zaraportuj swoją aktywność w projekcie 
Podziel się linkiem do swojej publikacji i zaraportuj swoją aktywność, używając do 
tego dedykowanego przycisku na swoim profilu użytkownika. Na zakończenie projektu 
koniecznie wypełnij ankietę podsumowującą.
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Stwórz publikację i pokaż jakie #lifehackizFairy stosujesz w swojej kuchni – mogą to  
być sztuczki kulinarne lub inne praktyczne triki, które sprawiają, że Twoje życie w kuchni 
staje się łatwiejsze. Opublikuj swoje zdjęcie w mediach społecznościowych i dodaj hashtagi 
#lifehackizFairy #fairyinstantfoam #ad #projekttrnd. Nie zapomnij o InstaStory oraz 
relacji na Facebooku!
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Gratulacje! To właśnie Ty, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, wypróbujesz innowacyjną piankę 
do mycia naczyń Fairy Instant Foam.

Pianka Fairy została zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwić i przyspieszyć Twoją życie w 
kuchni, jako że błyskawicznie usuwa każdy tłuszcz.

WITAJ W PROJEKCIE!

Lifehacki to nic innego, jak proste triki i sprytne porady ułatwiające codzienne życie. Fairy 
Instant Foam to nasz lifehack na szybkie i bezproblemowe sprzątanie. Jesteśmy natomiast 
bardzo ciekawi tego, jakie sztuczki Ty stosujesz, by zaoszczędzić swój czas i usprawnić swoją 
pracę w kuchni. Ten projekt to idealna okazja, byś zdradził nam swoje #lifehackizFairy!



Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się z opiekunem projektu – magda@trnd.pl

Nie publikuj zdjęć przedstawiających wyłącznie zestaw Ambasadora.
Nie pokazuj produktu w towarzystwie dzieci lub zwierząt (nawet jeśli osoba dorosła jest w pobliżu)  
i nie angażuj ich w procesie zmywania naczyń. 
Nie umieszczaj produktu w obecności żywności.
Nie pokazuj czynności, które wskazywałyby na marnotrawienie wody czy energii elektrycznej.  
Fairy jest za zrównoważoną konsumpcją ☺
Nie udostępniaj zdjęć, na których będą widoczne produkty oraz logo innych marek.
Nie rób zdjęć ani filmów podczas rozpakowywania produktów z pudełka z logo trnd.
Nie pokazuj produktu w nienaturalnym dla niego otoczeniu.
Nie nakładaj na zdjęcie filtru, który zmieni oryginalny kolor produktu.
Nie dodawaj postów, które są słabej jakości, rozmazane lub zbyt ciemne - zadbaj  
o takie szczegóły i inspiruj innych!

Czego unikać?

Jak stworzyć idealną publikację?

Zaprezentuj lifehack dzięki któremu stałeś się kuchennym guru! Na zdjęciu zobrazuj swój pomysłowy 
trik w estetyczny sposób, a w opisie posta zamieść szczegółową instrukcję wykonania – tak, by każdy 
mógł skorzystać z Twojej porady we własnym domu. 
Pamiętaj! Lifehacki to nie tylko proste, ale też szybkie sposoby na ułatwienie swojej pracy  
i życia w kuchni.

Nie zapomnij, by pokazać piankę Fairy Instant Foam. Zaprezentuj produkt w pięknej  
i odpowiedniej aranżacji, zadbaj o porządek w kuchni, użyj tematycznych rekwizytów takich jak np. 
akcesoria kuchenne, naczynia do serwowania potraw i napojów itp. Postaraj się, by tło zdjęcia było w miarę 
neutralne i nie odwracało uwagi od produktu. 

Upewnij się, by w swoim poście poinformować innych o innowacyjnej piance do mycia naczyń  
Fairy Instant Foam i wymienić jej zalety (np. nowe, rewolucyjne opakowanie z pompką, które zapewnia 
gotową do użycia pianę; skuteczne zmywanie tłuszczu), a także opowiedzieć w jaki sposób zmieniła 
ona Twoje życie na lepsze (np. pomogła w pozmywaniu przyborów kuchennych po Twoich szalonych, 
kulinarnych eksperymentach ☺ ).

Koniecznie dodaj hashtagi #lifehackizFairy  
#fairyinstantfoam #ad #projekttrnd. 
Oprócz postu w mediach społecznościowych, 
pamiętaj o InstaStory oraz relacji na Facebooku!
Przed zrobieniem zdjęcia przetrzyj obiektyw, 
zadbaj o dobre, najlepiej naturalne światło i 
odpowiednią estetykę. 
Produkt przedstaw w naturalnym, lifestylowym 
otoczeniu, np. w kuchni podczas zmywania 
naczyń.
Upewnij się, że produkt jest dobrze widoczny 
i umieszczony frontem z dobrze widoczną 
etykietą i logo.

O czym pamiętać?


