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Witaj w gronie 
Ambasadorów Jogobella! 

Czy celebrujesz śniadania? A może żyjesz w ciągłym biegu i najważniejszy 
posiłek dnia jesz dopiero w pracy, przy biurku?
Jogobella przygotowała dla nas wszystkich wyśmienite rozwiązanie 
na śniadanie – pyszne, pożywne i pełne owoców! 

Znajdź, spróbuj i pokochaj to, jak smakuje #porcjaradosci z Jogobella!

W gronie 5 000 Ambasadorów poznamy wszystkie smaki nowości od marki 
Jogobella: Breakfast, Musli i 8 Zbóż! 
Dowiemy się, jak smakuje #porcjaradosci i jak zacząć idealny dzień 
z przepysznym jogurtem Jogobella!
Przekażemy bliskim, przyjaciołom i rodzinie informacje na temat smacznego, 
pożywnego i super-owocowego śniadania z Jogobella. Co powiedzą na temat 
różnych wariantów? Dowiemy się już wkrótce…

Zaczynamy!

Właśnie trafi ła do Ciebie przesyłka zawierająca:

•  Przewodnik Projektu, który właśnie czytasz

•  Książeczkę „Twoje Badanie Opinii”, służącą do zebrania informacji zwrotnej 
na temat Jogobelli Breakfast, Musli i 8 Zbóż od nawet 20 rozmówców

•  Kolorową matę śniadaniową od Jogobelli, dzięki której każdy posiłek będzie 
prawdziwym Śniadaniem Mistrzów.

 
W sklepie kupisz (pamiętaj, żeby zachować rachunek):

•  6 zestawów Jogobella Breakfast, Jogobella 
Musli i Jogobella 8 Zbóż dla Ciebie i dla 
Twojej rodziny (łącznie 18 jogurtów 
w trzech rodzajach)

•  6 zestawów Jogobella Breakfast, 
Jogobella Musli i Jogobella 8 Zbóż dla 
Twoich bliskich 
i przyjaciół 
(łącznie 18 
jogurtów 
w trzech 
rodzajach)

Masz już cały Zestaw Ambasadora?
Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu: http://trnd.pl/jogobella

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

Twój Zestaw Ambasadora

Kolorową matę śniadaniową od Jogobelli, dzięki której każdy posiłek będzie 
prawdziwym Śniadaniem Mistrzów.

W sklepie kupisz (pamiętaj, żeby zachować rachunek):

•  6 zestawów Jogobella Breakfast, Jogobella 
Musli i Jogobella 8 Zbóż dla Ciebie i dla 
Twojej rodziny (łącznie 18 jogurtów 
w trzech rodzajach)

6 zestawów Jogobella Breakfast, 
Jogobella Musli i Jogobella 8 Zbóż dla 
Twoich bliskich 
i przyjaciół 
(łącznie 18 
jogurtów 
w trzech 
rodzajach)

http://trnd.pl/jogobella



Twój idealny sposób na śniadanie…

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia! Te słowa słyszeliśmy wiele razy. Ale właściwie 
dlaczego tak jest? Sprawdźmy!

  Śniadanie powinno stanowić ok. 30% Twojego dziennego zapotrzebowania 
energetycznego.

  Warto dołączyć do swojego śniadania węglowodany złożone. Możemy je znaleźć 
przede wszystkim w ziarnach.

  Jeżeli nie czujesz głodu rano, przyczyną może być… zbyt obfi ta kolacja zjedzona 
poprzedniego wieczora.

  Rezygnujesz ze śniadania? Spowoduje to spadek poziomu glukozy we krwi, 
a co za tym idzie - irytację, zmęczenie i nadwrażliwość. Śniadanie jest najprostszym 
sposobem na miły poranek, będący preludium do jeszcze milszego dnia.

  Jedzenie śniadania to kwestia nawyku – jeżeli więc teraz trudno Ci znaleźć czas 
na poranny posiłek, możesz zacząć przyzwyczajać do tego swój organizm stopniowo. 
Zacznij od czegoś małego, a następnie w miarę potrzeb zwiększaj porcje. 

Czy codziennie znajdujesz czas na śniadanie? Wiemy, że czasami jest to trudne! Dlatego 
Jogobella proponuje idealne rozwiązanie na pyszne śniadanie! 

Jogobella Breakfast, Musli i 8 Zbóż to połączenie ekstra dużych kawałków owoców, pysznego 
jogurtu oraz zbóż, płatków, suszonych owoców i musli.  Każdy z tych składników zaspokoi 
Twój apetyt i pomoże Ci przejść przez dzień z uśmiechem na twarzy. 
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Jogobella Breakfast, Jogobella Musli i Jogobella 8 Zbóż to idealne rozwiązanie 
na śniadanie… i nie tylko! Co powiesz na to, żeby delektować się pysznym jogurtem 
Jogobella na drugie śniadanie, lunch lub podwieczorek?
Zwłaszcza, że zrównoważone posiłki w ciągu dnia to podstawa dobrego 
samopoczucia! Dlaczego?

…z jogurtami Jogobella!

ŚNIADANIE: zaraz po przebudzeniu Twój organizm 
produkuje grelinę, znaną również jako „hormon 
głodu”. Kiedy jej poziom we krwi podnosi się, 
czujesz rozdrażnienie. Znajdź chwilę na szybkie 
śniadanie, nawet w porannym pośpiechu!
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DRUGIE ŚNIADANIE: Dwie, trzy godziny 
po śniadaniu poziom insuliny w Twojej krwi jest 
wystarczający, by pozwolić sobie na „małe co nieco”. 
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LUNCH: Jeżeli nie zrezygnujesz z drugiego 
śniadania, lunch może pozostać lekkim posiłkiem, 
ponieważ Twój organizm nie jest jeszcze głodny.
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PODWIECZOREK: Intensywny dzień w pracy często 
oznacza, że czas na jedzenie pojawia się dopiero 
po południu. Jeżeli Twój lunch nie był obfi ty, organizm 
potrzebuje kolejnej dawki energii około 3 godziny 
po ostatnim posiłku. 
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KOLACJA: Staraj się unikać dużych porcji na ostatni 
posiłek dnia. Kolacja nie powinna być nagrodą 
za ciężką pracę, tylko niewielkim daniem które 
pozwoli Ci zachować energię do końca dnia. Pamiętaj, 
by nie jeść później niż 2-3 godziny przed snem.
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 zaraz po przebudzeniu Twój organizm 

Intensywny dzień w pracy często 

DRUGIE ŚNIADANIE: Dwie, trzy godziny 



Pyszne jogurty Jogobella – 
poznajmy je lepiej!

W jaki sposób pragniesz rozpocząć dzień? Czy masz ochotę na szybki 
kęs czegoś pysznego, w sam raz na poranny rozruch, czy raczej zechcesz 
zasiąść do posiłku, którym możesz cieszyć się nie patrząc na zegarek? 
Zdecyduj i pokaż nam, jak smakuje Twoja #porcjaradosci! 

Czujesz, że jedyne czego 
Ci trzeba to pyszne musli 

w porcji skrojonej 
specjalnie na Twój apetyt? 

Czy może lubisz łączyć jogurt
 i dodatki według własnego 

uznania, a czasami nie możesz 
powstrzymać się, żeby nie 

spróbować jak smakują 
osobno?

A może szukasz dodatkowej 
porcji błonnika, zamkniętej
 w różnych rodzajach ziaren 

i zbóż?

Na pewno pokochasz 
Jogobella Breakfast 
w trzech wariantach –
z tropikalnym 
i orzechowym musli
oraz chrupiącym 
miksem crunchy 
i ciasteczek.

Jeżeli tak, to
z pewnością polubisz 
Jogobella 8 Zbóż. 

Spróbuj 
Jogobella Musli
w czterech 
wyśmienitych 
owocowych 
smakach.

Podziel się tym, jak smakuje Twoja #porcjaradosci! Zrób kreatywne zdjęcie 
z motywem Twojego ulubionego jogurtu Jogobella i opublikuj je, dodając hashtag:
#porcjaradosci. 

Który z nich wybierzesz?

Jogobella Musli: Pyszny Jogurt z extra dużymi  kawałkami owoców 
oraz musli w czterech pysznych kombinacjach smakowych od samego 
rana doda Ci energii!

Jogobella 8 Zbóż: Owies, orkisz, żyto, jęczmień, pszenica, ryż, 
proso, gryka… a do tego pyszny jogurt w sześciu owocowych 
smakach. Pyszny posiłek, dzięki któremu Twoje popołudnie stanie 
się przyjemnością!

Jeżeli tak, to
z pewnością polubisz
Jogobella 8 Zbóż

Na pewno pokochasz
Jogobella Breakfast
w trzech wariantach –
z tropikalnym 
i orzechowym musli
oraz chrupiącym 
miksem crunchy 
i ciasteczek.

Spróbuj 
Jogobella Musli
w czterech 
wyśmienitych 
owocowych 
smakach.

Opakowanie: 150 g

Opakowanie: 200 g

Opakowanie: 125 g
TROPIKALNE 
MUSLI

CRUNCHY 

Z CZEKOLADĄ

ORZECHOWE 

MUSLI

Jogurt Jogobella 
truskawkowy lub 
brzoskwiniowy 
z tropikalnym musli, 
które zawiera płatki 
owsiane 
i kukurydziane, 
suszoną papaję, 
suszonego ananasa 
oraz wiórki kokosowe.

Jogurt Jogobella 
bananowy lub 
jagodowy z 
czekoladowym 
crunchy, które zawiera 
płatki owsiane, 
chrupiące mini 
ciasteczka i kawałki 
czekolady.

Jogurt Jogobella 
z orzechowym musli, 
które zawiera płatki 
owsiane, pestki dyni, 
kawałki migdałów, 
orzeszków pekan, 
orzechów nerkowca i 
prażonych orzechów 
laskowych.

Jogobella Breakfast: Połączenie pysznego jogurtu Jogobella 
z chrupiącymi dodatkami to przekąska idealna na drugie śniadanie, 
każdy dodatek to inne, zaskakujące składniki!

Jogurt Jogobella 

Z CZEKOLADĄ

Jogurt Jogobella 



1. Ile opakowań jogurtu Jogobella, w ilu wariantach mogę zakupić?
Dla siebie oraz swojej rodziny możesz zakupić łącznie 6 opakowań Jogobella Musli,  
6 opakowań Jogobella Breakfast i 6 opakowań Jogobella 8 Zbóż.
Dla swoich bliskich, przyjaciół i znajomych możesz zakupić 6 opakowań Jogobella Musli,  
6 opakowań Jogobella Breakfast i 6 opakowań Jogobella 8 Zbóż.
Łącznie, w ramach swojego Zestawu Ambasadora, możesz zakupić 12 opakowań Jogobella 
Musli, 12 opakowań Jogobella Breakfast i 12 opakowań Jogobella 8 Zbóż.

2. Jaka jest łączna kwota zwrotu za moje zakupy?
Łącznie otrzymasz zwrot za całość poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 66 PLN.

3. Kiedy otrzymam zwrot kosztów?
Zwrot otrzymasz zaraz po zakończeniu projektu, pod warunkiem przesłania poprawnego 
paragonu. Szczegółowe informacje znajdziesz w mailach od zespołu trnd i na blogu projektu.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

4. Na rachunku, zamiast nazwy „Jogobella Breakfast”, „Jogobella 
8 Zbóż” lub „Jogobella Musli”, widnieje inna (np. Jogobella, jogurt, 
deser). Co zrobić, by nadesłać poprawny paragon?
W takim wypadku, jeżeli zauważysz tę informację jeszcze na zakupach, poproś o wystawienie 
dodatkowego dokumentu (np. faktury) z pełną nazwą produktów, tj. „Jogobella Breakfast”. 
Jeżeli dostrzeżesz brak informacji na paragonie już w domu, wgraj paragon wraz ze zdjęciem 
produktów, które są w nim ujęte (na przykład umieszczając je w tle zdjęcia).

5. Po zmianie hasła nie mogę zalogować się do platformy do 
zwrotu kosztów. Co zrobić?
Prosimy Cię o kontakt mailowy na adres mango@trnd.pl. Jest to Twój oficjalny kontakt  
w projekcie i skuteczny sposób, by rozwiązać problem. Twoje hasło zostanie 
zsynchronizowane, a Ty otrzymasz mailowe potwierdzenie.

6. Co mam zrobić, jeżeli po wgraniu paragonu otrzymam mailem 
wiadomość, że jest 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 dostaniesz zwrotu. Konieczne jest jednak 
wprowadzenie paragonu ponownie, z poprawkami. 

7. Nie mogę znaleźć Jogobella Breakfast, Jogobella Musli ani 
Jogobella 8 Zbóż w żadnym z moich ulubionych sklepów. 
Na blogu projektu znajdziesz informację na temat dostępności produktu. Świetnie, jeżeli 
podzielisz się informacją zwrotną na temat dostępności w Twojej lokalizacji. 



Niezbędnik projektu Jogobella

Kup Zestaw Ambasadora Jogobella

Twoja opinia się liczy

Do codziennych zakupów dołącz Jogobella Breakfast, Jogobella Musli 
Jogobella 8 Zbóż. Mmm, będzie pysznie!

Prześlij nam zdjęcie lub skan swojego paragonu korzystając z niewiarygodnie 
prostej platformy do zwrotu kosztów dostępnej pod adresem kabowe.trnd.com. 
Zwrot otrzymasz poprzez przelew bankowy. W trakcie projektu możesz przysłać 
do trzech paragonów.

Następnie… ciesz się pysznymi jogurtami Jogobella! Zrób zdjęcie swojego 
Zestawu Ambasadora i podziel się nim poprzez swój profi l społecznościowy 
i blog projektu. Możesz to zrobić logując się do panelu „moje trnd”, gdzie 
znajduje się opcja „prześlij raport”. 

Zespół odpowiedzialny za markę Jogobella chciałby poznać Twoją opinię na 
temat testowanych przez Ciebie produktów – ten projekt to umożliwia! 
Wykorzystaj tę okazję i powiedz, co myślisz o jogurtach Jogobella.
Podczas czterech nadchodzących tygodni zapraszamy Cię do wypełnienia:

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

•   Ankiety końcowej, która pozwala nam podsumować wspólnie cały projekt.

Ankiety będą dostępne w Twoim profi lu trnd. Zaproszenie do ich wypełnienia 
otrzymasz mailem.

Wyniki są przekazywane przedstawicielom marki, więc upewnij się, że usłyszą 
również Twój głos. Otrzymasz wiadomość, kiedy tylko formularze będą dostępne 
online. 
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Dziel się z bliskimi

Zapytaj o opinię

Poinformuj swoich znajomych o tym, że bierzesz udział w projekcie Jogobella. 
Użyj swojego profi lu społecznościowego i zaproś ich do wspólnej zabawy 
z jogurtami Jogobella. 

Jeżeli ich smak przypadł Ci do gustu, podziel się jogurtami ze swoją rodziną
i przyjaciółmi. Możesz…

•  Podzielić się informacjami na temat Jogobella Breakfast, Jogobella Musli 
i Jogobella 8 Zbóż z przyjaciółmi i znajomymi

•  Poczęstować bliskich i członków ich rodzin jogurtami Jogobella Breakfast, 
Jogobella Musli i Jogobella 8 Zbóż

Na kolejnych stronach przewodnika znajdziesz sposoby na nawiązanie rozmowy
o jogurtach Jogobella ze znajomymi i przyjaciółmi.

Dzięki projektom trnd możemy poczuć się jak prawdziwi marketerzy, zbierający 
informacje na temat opinii o produkcie! 

Książeczka „Twojego Badania Opinii” pozwoli Ci spytać 20 osób o to, jakie wrażenie 
zrobiły na nich jogurty Jogobella. 

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

Twój kontakt w projekcie: mango@trnd.pl
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Zdanie, którym warto podzielić 
się z innymi:

Jogobella:

“Tak wiele 
sposobów 

na radość ze 
śniadania.”

Z pewnością będziesz mieć wiele okazji do rozmowy o jogurtach Jogobella. 
Poniżej znajdziesz kilka pomysłów na sytuacje, w których warto wspomnieć
o projekcie, w którym bierzesz udział.

W biurze
Intensywny dzień w pracy? Jak dobrze, że jest przerwa! Podczas lunchu lub drugiego 
śniadania wspomnij współpracownikom o projekcie Jogobella i poczęstuj ich Jogobella Musli, 
Breakfast albo 8 Zbóż. Zapytaj, czy znajdują czas na śniadanie przed pracą. 
Ich zainteresowanie na pewno wzbudzą ciekawostki na temat posiłków w ciągu dnia.

Na zajęciach
Jeżeli przez cały dzień przyswajasz informacje, Twój mózg potrzebuje energii do pracy. 
Zastrzyku energii potrzebują również Twoi znajomi!  Wykorzystaj wolną chwilę na to, by 
podzielić się z nimi pysznymi Jogobella Musli, Breakfast i 8 Zbóż. Co myślą o poszczególnych 
wariantach i smakach? Czy mieli okazję spróbować któregoś wcześniej? Czy mają czas 
na 5 zalecanych posiłków dziennie, czy może ich zwyczaje żywieniowe wyglądają inaczej? 

Podczas spotkania rodzinnego
Spotkania rodzinne często łączą się z jedzeniem! Dzielenie się radością ze wspólnych 
posiłków z najbliższymi jest naprawdę bezcenne. Warto zapytać ich, czy zdają sobie sprawę 
z roli, jaką pełnią zrównoważone posiłki w ciągu dnia. Podziel się z nimi różnymi wariantami 
jogurtu Jogobella. Zachęć, by zabrali je na drugie śniadanie do pracy lub szkoły, a następnie 
podzielili się swoją opinią. 

Pomysły na rozmowy 



#porcjaradosci

Jogobella to połączenie jogurtu, owoców i radości 
w opakowaniu, które możesz zabrać ze sobą dokąd tylko 
zechcesz. Smak, któremu trudno się oprzeć – czasami tak 
bardzo, że aż nie sposób nie podzielić się nim ze wszystkimi!

Jak podzielić się porcją radości?

Jogobella: Codzienna 
#porcjaradosci!

#porcjaradosci

Krok 3: Prześlij nam link 

do swoich publikacji poprzez 

formularz raportu dostępny 

w panelu „moje trnd”. Nie 

możemy się doczekać, 

by je zobaczyć!

formularz raportu dostępny 

w panelu „moje trnd”. Nie 

możemy się doczekać, 

by je zobaczyć!

Prześlij nam link 

do swoich publikacji poprzez 

Krok 2: Opublikuj 
zdjęcie lub video na Instagramie, Facebooku lub Youtube – pamiętaj o hashtagu #porcjaradosci!

Jak podzielić się porcją radości?

Krok 1: Zrób zdjęcie lub 

nakręć fi lmik na którym Ty, 

Twój maluch lub 

znajomi delektujecie się 

#porcjąradości z Jogobella!

Aby umożliwić uczciwe, szczere i skuteczne rozmowy 
na temat testowanego produktu, opracowaliśmy kilka 
żelaznych zasad. Jako członek zespołu projektowego, jesteś 
zobowiązany/a do kierowania się nimi.

Bądź otwarty/a
Biorąc udział w projektach trnd, bądźmy otwarci w rozmowach 
z naszymi znajomymi i wprost komunikujmy, że jesteśmy w nie 
zaangażowani/e. Nie ma absolutnie nic tajnego w projektach trnd, 
dlatego powinnyśmy zawsze mówić swoim bliskim i znajomym, 
że należymy do społeczności trnd i testujemy dany produkt.

Bądź szczery/a
Zależy nam na tym, aby nasze rozmowy na temat testowanego 
produktu były zawsze szczere i autentyczne, zwłaszcza dlatego, 
że kontaktujemy się z naszymi przyjaciółmi i znajomymi. 
W naszych projektach, w których testujemy produkty, 
powinnyśmy zawsze przekazywać szczerą i rzetelną opinię, 
a w raportach prezentować wyłącznie prawdziwe informacje.

Bądź uważny/a
W trakcie projektu powinnyśmy zwracać baczną uwagę na 
wszelkie informacje, które do nas docierają na temat produktu. 
Nasze projekty nie mają na celu wywierania wpływu na naszych 
znajomych i przyjaciół, namawiania ich lub przekonywania 
do naszego zdania na temat testowanego produktu. Chcemy 
wymieniać się z nimi jak największą liczbą informacji na jego 
temat i poznać ich rzeczywistą ocenę, wrażenia i rekomendacje, 
a następnie przesłać je do trnd.

Wartości trnd



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