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Zakochaj się w kaszkach 
Smakija!

W zestawie Ambasadora znajdziesz: 

• Przewodnik projektu, który właśnie czytasz

•  5 planerów zakupowych na lodówkę (podziel się 4 z nich z przyjaciółmi)

• Książeczkę  „Twoje Badanie Opinii”, służącą do zebrania informacji i opinii 

na temat kaszek Smakija 

W sklepie kupisz (pamiętaj, aby zachować rachunek): 

• 10 kaszek Smakija w dowolnych smakach dla Ciebie 

• 10 kaszek Smakija w dowolnych smakach dla 

Twoich znajomych, przyjaciół, członków rodziny

Twój Zestaw Ambasadora

Twoich znajomych, przyjaciół, członków rodziny

Masz już cały Zestaw Ambasadora?
Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu: http://trnd.pl/kaszka-smakija
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami pod adresem: greentea@trnd.pl

Walentynki to jedyny dzień w roku, gdy wszystko 
przypomina nam o tym, by obdarzyć swoich bliskich czymś 
wyjątkowym! A co by się stało, gdyby przenieść 
walentynkowy nastrój i sposób, w jaki troszczymy się 
o ukochane osoby na każdy dzień w roku? 

W projekcie Smakija przedłużamy Walentynki! Poświęcimy 
naszym bliskim uwagę, podarujemy nasz czas i chwilę 
przyjemności z delikatnymi, rozpływającymi się w ustach 
kaszkami Smakija! #Zakochaniwsmaku przez cztery tygodnie 
rozsmakują się w deserach, które łączą w sobie prostotę, fi nezję 
i bogactwo smaku! Wierzymy, że ta miłość ma szansę przetrwać 
próbę czasu! 

Jako jeden z 3 000 Ambasadorów masz szansę sprawić, że Twoi 
przyjaciele i znajomi poznają, skosztują  i pokochają kaszki 
Smakija!

Zaczynamy!



W przedłużonych Walentynkach ze Smakiją jest też miejsce 
dla Ciebie! Uwielbiasz szczęśliwe zakończenia? Przepis 
na jedno z nich jest prosty – dbaj o siebie tak, jak na to 
zasługujesz!

Celebruj swoje małe i duże sukcesy. Odpoczywaj, gdy tego 
potrzebujesz. Każdego dnia zrób coś, co sprawi Ci radość! 
Dołącz do zakochanych w smaku i delektuj się pysznymi 
kaszkami Smakija! Sięgnij po nie zawsze, gdy masz ochotę 
na słodką chwilę przyjemności i pełną fi nezji odpowiedź na 
niewielki głód w ośmiu rozpływających się w ustach smakach! 
Uwzględnij swoją chwilę przyjemności i wpisz ulubione kaszki 
Smakija na listę zakupów w otrzymanym planerze!

Podaruj sobie chwilę 
przyjemności ze Smakiją!

W Walentynkach ze Smakiją odnajdziesz coś dla siebie bez 
względu na swój status związku! Nie chcemy ograniczać się 

do okazywania uczuć drugiej połówce, 
gdy wokół mamy tyle innych osób, 

które są dla nas wyjątkowe!

Więcej - okazywanie uczuć tylko 
jednego dnia to stanowczo za 
mało! Dlatego przedłużamy 
Walentynki o cały miesiąc 
w pysznym projekcie 
z kaszkami Smakija! 

W jaki sposób stworzyć 
wyjątkowy walentynkowy klimat 

przez 4-tygodnie projektu?

- skontaktuj się z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi, którzy są dla Ciebie ważni

 
- zamień prezenty na coś bezcennego! Poświęć bliskim 

czas i umów się na spotkanie, a jeśli to niemożliwe, postaw na 
rozmowę telefoniczną, poprzez media społecznościowe, komu-
nikator. Opowiedz im o projekcie, w którym bierzesz udział. 
 
- spraw im radość i podczas spotkania obdaruj pysznymi 
kaszkami Smakija!
 
- dowiedz się czy Twoi bliscy zasilą obóz #zakochanychwsmaku. 
Jeśli tak – wiesz już jak w prosty sposób uszczęśliwić ich każdego 
dnia! Jak o tym pamiętać? Skorzystaj z otrzymanego planera 
zakupowego z kaszką Smakija na liście zakupów!

Walentynki ze Smakiją!

Amor (Kupidyn) – w mitologii rzymskiej bóg i uosobienie miłości. Uchodził za syna 
bogini Wenus i boga Marsa. Był utożsamiany z greckim Erosem. W sztuce przedstawiany 
jest jako młody mężczyzna lub nagi chłopiec ze skrzydłami u ramion, z łukiem 
i kołczanem pełnym strzał, którymi godzi w zakochanych, by połączyć ich uczuciem. 

Czy wiesz, że?



Znajdź swój ideał smaku wśród kaszek Smakija, które są pełną fi nezji odpowiedzią na 
niewielki głód i idealnym deserem, by dać się ponieść chwili słodkiej przyjemności! 
Oto i one:

Smakija Kaszka śmietankowa
Kaszka manna na pełnym mleku i śmietance to siła 
prostoty i prawdziwa fi nezja smaku, absolutny klasyk 
wśród deserów Smakija. 

Smakija Kaszka z cynamonem 
Kaszka manna z pełnym mlekiem i aromatycznym 
cynamonem to deser, który nie pozwala przejść obok 
siebie obojętnie wszystkim miłośnikom wyjątkowych 
smakowych doznań!

Smakija Kaszka z sosem jabłkowo-cynamonowym 
Pyszna kaszka na mleku z sosem jabłkowo-
cynamonowym. Skosztuj i ciesz się smakiem, który 
uwielbiasz z dzieciństwa!

Smakija Kaszka z czekoladą
Kaszka manna na pełnym mleku czekoladowym to 
wyjątkowo pożywny, pyszny deser dla spragnionych 
niezwykłej czekoladowej przyjemności!

Smakija Kaszka z sosem z malin
Sos z malin w połączeniu z delikatną kaszką manną 
na mleku to smak, który przywróci pełnię lata! 
Pozwól sobie na chwilę słodkiego zapomnienia!

Smakija Kaszka z sosem z truskawek 
Odkryj smak kaszki manny z sosem z soczystych, 
dojrzewających w słońcu truskawek. Propozycja dla 
tych, którzy szukają odrobiny fi nezji i owocowego 
orzeźwienia. 

Smakija Kaszka z sosem z owoców leśnych 
Kaszka manna na mleku z sosem z owoców leśnych to 
coś dla wielbicieli kremowej delikatności i soczystych, 
owocowych nut.

Odkryj wszystkie rodzaje wyjątkowej 
przyjemności…

…..z kaszkami Smakija!

Smakija Kaszka z sosem z wiśni
Idealne połączenie kaszki manny na pełnym mleku 
z sosem z wiśni to wyśmienity smak i niezwykła 
przyjemność dla prawdziwych smakoszy. Zakochaj 
się w wyrazistym, owocowym smaku!



Ile opakowań kaszek Smakija, w ilu wariantach mogę zakupić?

Łącznie, w ramach swojego Zestawu Ambasadora, możesz zakupić 20 opakowań kaszek 
Smakija w dowolnych smakach. Połową zakupionych produktów podziel się ze znajomymi, 
przyjaciółmi i członkami rodziny.

 
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 20 kaszek Smakija za kwotę nie większą 
niż 40 złotych.  

Do kiedy mogę wgrać paragony i kiedy otrzymam zwrot kosztów?
Paragony możesz przesyłać do 16 marca.  Jeżeli potrzebne będą poprawki, otrzymasz od nas 
informację mailową. Czas na poprawę błędnie wprowadzonych paragonów masz do 
19 marca. Zwrot kosztów otrzymasz 22 marca.

Na rachunku widnieje inna nazwa niż „Kaszka Smakija” lub „Smakija”. 
Co zrobić, by paragon został zaakceptowany?

W takim wypadku, jeżeli zauważysz tę informację jeszcze na zakupach, poproś o wystawienie 
dodatkowego dokumentu (np. faktury) z pełną nazwą produktów, np. „Kaszka Smakija”. 
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).

Po zmianie hasła na stronie trnd nie mogę zalogować się do platformy 
zwrotu kosztów. Co zrobić?

Już teraz Twoje hasło jest zsynchronizowane automatycznie. Jeśli jednak po zmianie hasła 
masz nadal problem z zalogowaniem się na platformę do zwrotu kosztów, napisz na 
greentea@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. Prawdopodobnie 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. 

Platforma do zwrotu kosztów w projekcie… … poznajmy ją lepiej!

Potrzebujesz wsparcia? Twój kontakt w projekcie to greentea@trnd.pl – napisz, 
a pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie problemu.



Przewodnik projektu.

Kup Zestaw Ambasadora Smakija

Do codziennych zakupów dołącz kaszki Smakija! Zapowiada się pysznie!

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

Następnie… ciesz się wyśmienitymi kaszkami Smakija! Zrób zdjęcie swojego 
Zestawu Ambasadora i podziel się nim na swoim profi lu społecznościowy i na 
blogu projektu. Możesz to zrobić logując się do panelu „moje trnd”, gdzie znajduje 
się opcja „prześlij raport”. 

1

Twoja opinia się liczy2
Zespół odpowiedzialny za markę Smakija chce poznać Twoją opinię na temat 
produktów – ten projekt to umożliwia. Wykorzystaj tę okazję i powiedz, co myślisz 
o kaszkach Smakija.

Podczas czterech nadchodzących tygodni zapraszamy Cię do wypełnienia:
•   Ankiety początkowej, w której opowiesz o pierwszych wrażeniach na temat 

produktów

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

Ankiety będą dostępne na Twoim profi lu trnd. Zaproszenie do ich wypełnienia 
otrzymasz mailowo.
 
Wyniki są przekazywane przedstawicielom marki, więc upewnij się, że usłyszą 
również Twój głos. Otrzymasz wiadomość, kiedy formularze będą dostępne online. 

Gdzie i kiedy dokonać zakupu zestawu 
Ambasadora?

1 Poszukaj kaszek Smakija w swoim ulubionym sklepie. Na blogu 
projektu znajdziesz dodatkowo listę sklepów, w których dostępne 
są kaszki Smakija.

2Zachowaj rachunek! Jeżeli na rachunku znajdują się inne pozycje, 
podkreśl pozycje z kaszkami Smakija. 

3
Zeskanuj lub zrób zdjęcie rachunku, a następnie prześlij je przez platformę 
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 marca 2017.  Na ich ewentualną poprawę 
masz czas do 19 marca 2017 roku.

5 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!

4
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.

Auchan  Carrefour  Eko  Elea  Eurocash  Kaufl and  
Leclerc Makro   Piotr i Paweł  Polomarket  Stokrotka  Tesco 

Kaszki Smakija znajdziesz w: 



Kaszki Smakija - 

pełen fi nezji sposób 
na niewielki głód 
i chwilę słodkiej 
przyjemności!

Zdanie, którym warto podzielić się z innymi:

Dziel się z bliskimi

Poinformuj swoich znajomych o tym, że bierzesz udział w projekcie Smakija. 
Skorzystaj ze swojego profi lu społecznościowego i zaproś ich do wspólnej 
zabawy z kaszkami Smakija
 
W tym celu możesz:
-  podzielić się informacjami na temat projektu i kaszek Smakija ze znajomymi i 

przyjaciółmi, by jak najwięcej osób dowiedziało się pełnym fi nezji sposobie na 
niewielki głód i chwilę słodkiego zapomnienia!

- poczęstować bliskich i członków ich rodzin kaszkami Smakija
 
Na kolejnych stronach przewodnika znajdziesz sposoby na nawiązanie rozmowy 
o kaszkach Smakija z bliskimi. 

3

Zapytaj o opinię

Dzięki projektom trnd możemy poczuć się jak osoby stojące za sukcesem marki 
Smakija i zebrać informacje dotyczące produktu od naszych znajomych i przyjaciół.
 
Książeczka „Twojego Badania Opinii” pozwoli Ci spytać 20 osób o to, jakie wrażenie 
zrobiły na nich kaszki Smakija. 
 
Im więcej opinii uda Ci się zebrać, tym skuteczniejsze będzie badanie opinii 
przeprowadzone w ramach naszego projektu.
 
W trakcie czterech tygodni trwania projektu możesz aktywnie uczestniczyć 
w dyskusjach na blogu: www.trnd.pl/smakija.
Twój kontakt w projekcie: greentea@trnd.pl

4

Poinformuj swoich znajomych o tym, że bierzesz udział w projekcie Smakija. 



Uwielbiasz smak kaszek Smakija i jesteś pewien, że połączyło Was coś więcej?
Powiedz o tym głośno, najlepiej poprzez media społecznościowe! Zaproś znajomych, 
przyjaciół i rodzinę do wspólnej przygody, w której przedłużamy Walentynki! 

Smakija: #Zakochaniwsmaku i gotowi, 
by powiedzieć o tym całemu światu!

Z pewnością będziesz mieć wiele okazji do rozmowy o kaszkach Smakija. Poniżej 
znajdziesz kilka  pomysłów na to, kiedy warto wspomnieć o projekcie, w którym 
bierzesz udział.

Spotkanie ze znajomymi
Podczas spotkania zaskocz znajomych kaszkami Smakija, które porwą ich bogactwem 
smaku! Z wyśmienitymi deserami dobry humor na pewno dopisze wszystkim! Co Twoi 
znajomi sądzą o poszczególnych wariantach? A może właśnie znaleźli swój ulubiony 
deser Smakija i zakochali się w jego smaku?

Rozmowa w pracy
Stresujący dzień w pracy? Chwila przerwy i słodkiej przyjemności to coś, co należy się 
wszystkim! Poczęstuj współpracowników pysznymi kaszkami Smakija! Po smakowitym 
deserze dobry humor przychodzi natychmiast. Poproś ich, by podzielili się wrażeniami. 
Czy dołączą do tych, którzy są już #zakochaniwsmaku?

Pomysły na rozmowy 

Nie czekaj i wrzuć zdjęcia 

lub nagranie na swój 

profi l na Facebooku, Instagramie 

lub kanał YouTube! Pamiętaj,

aby dodać hashtag 

#Zakochaniwsmaku!

Jesteś #zakochanywsmaku? Nie skrywaj swoich uczuć! 
Powiedz całemu światu o pełnym fi nezji sposobie na niewielki 
głód i chwilę przyjemności z kaszkami Smakija!

Zrób zdjęcia albo nakręć fi lmik jak 
wraz z rodziną i obdarowanymi 
przyjaciółmi delektujesz się pysznymi 
kaszkami Smakja, które łączą prostotę 
i bogactwo smaku. 

Zrób zdjęcia albo nakręć fi lmik jak 



www.trnd.pl/kaszka-smakija
trnd kontakt: greentea@trnd.pl
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