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Podziel się informacją 
o Monte Balance – 
zbalansowanej i smacznej 
przekąsce!

Podczas nadchodzących sześciu tygodni, wraz z 3 000 
Ambasadorów trnd przetestujemy Monte Balance – 
smakowite połączenie mlecznego kremu z czekoladą 
i orzechami, stworzone według nowej, zrównoważonej 
i pożywnej receptury! 

W Twoim indywidualnym zestawie startowym otrzymanym na początku 
projektu znajdziesz:

• Przewodnik projektu

• Książeczka „Twoje badanie opinii”

W dowolnie wybranym przez Ciebie sklepie możesz zakupić, zachowując 
paragon:

• 3 opakowania Monte Balance (6x55g) dla Ciebie i Twojej rodziny 

•  3 opakowania Monte Balance (6x55g) dla Twoich znajomych i przyjaciół     

oraz ich dzieci

Twój zestaw startowy



Kto z nas nie ceni równowagi i harmonii w życiu codziennym? Nieważne, czy na co dzień 
zarządzasz czasem tylko swoim, czy może również swoich najbliższych. 

Równowaga to … umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami ze spokojem serca i ducha.
Równowaga to … jasność umysłu, motywacja i spokój w obliczu wyzwań.
Równowaga to …  pozwolenie sobie i swoim bliskim na cieszenie się życiem, przy  

jednoczesnej dbałości o ich zdrowie i samopoczucie.
Równowaga to … dbanie o siebie i swoich bliskich najlepiej jak potrafisz – i cieszenie się tym!

Firma Zott wie, jak wielką wartość równowaga ma dla nas, konsumentów. Stąd 
propozycja doskonałego połączenia najlepszych składników Monte i niezbędnych 
elementów zbalansowanej diety. 

Monte Balance to połączenie jedynego w swoim rodzaju mlecznego kremu, kuszącej czekolady 
i zdrowych orzechów z mniejszą niż w dostępnych na rynku deserach zawartością cukru i 
tłuszczu, za to z większą zawartością białka. Nie zawiera polepszaczy, barwników, glutenu ani 
żelatyny.

Monte Balance z gracją łączy pyszny smak Monte i troskę o zdrowy, zrównoważony styl życia. 

Znajdź równowagę w sobie… ...dzięki zrównoważonej recepturze 
Monte Balance



BIAŁKO…według najnowszych badań, zalecana dzienna dawka 
białka powinna stanowić 10-35% dziennego spożycia.białka powinna stanowić 10-35% dziennego spożycia.

W Monte Balance znajdziesz:

         Prawie 30% mniej kalorii niż w klasycznym Monte
         50% mniej tłuszczu oraz mniejszą zawartość cukru
         36% więcej białka w porównaniu do klasycznego Monte

Do tego, jak każde Monte nie zawiera:
 
         Barwników 
         Żelatyny 
         Konserwantów  
         Glutenu 

Receptura Monte Balance została oparta na najnowszych badaniach na temat zalecanej 
dziennej dawki spożycia poszczególnych składników przy standardowym poziomie 
aktywności fi zycznej. Jest zgodna z EU Pledge - porozumieniem producentów żywności 
w Unii Europejskiej, wyznaczającym standardy dla składu i promocji produktów 
spożywczych skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia.

Czy wiesz, że... Czy wiesz że... 

Garść ciekawostek na temat  składników zbalansowanej diety!

spożywczych skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia.

 




 

 BIAŁKO…według najnowszych badań, zalecana dzienna dawka 

Garść ciekawostek na temat  składników zbalansowanej diety!

WAPŃ …to składnik niezbędny w odżywianiu zarówno roślin, jak i zwierząt. 
Wapń jest częścią wielu reakcji biochemicznych – przykładowo uczestniczy 
w budowaniu układu kostnego i ma wpływ na pracę mięśni.

KAKAO …ziarno kakaowca, oprócz walorów 
smakowych, posiada również cenne antyoksydanty, 
tłuszcze, węglowodany, białko, wapń, magnez, 
błonnik i witaminy E, B2, B1, B5, B3 oraz B9.

ORZECHY LASKOWE …są cennym źródłem kwasów 
tłuszczowych nienasyconych (które są przyjazne dla kondycji 
serca), błonnika, witamin A i E, kwasu foliowego oraz 
minerałów takich jak mangan, magnez, fosfor i żelazo. 



Ile opakowań Monte Balance mogę zakupić?
Możesz kupić łącznie 6  6-paków Monte Balance, 3 dla Ciebie I Twojej rodziny oraz 3 dla 
Twoich przyjaciół zainteresowanych zdrową i zbalansowaną dietą. 

Jaka kwota zostanie mi zwrócona?
Otrzymasz zwrot pełnej kwoty wydanej na Monte Balance, do maksymalnie 36 PLN. 

Kiedy otrzymam zwrot kosztów?
Zaplanowaliśmy dwie tury zwrotów: w połowie oraz na koniec projektu. To, kiedy otrzymasz 
zwrot, będzie zależało od tego, kiedy prześlesz paragon. Informację na temat terminów 
nadsyłania paragonów znajdziesz w mailach od zespołu trnd oraz na blogu projektu. 

Zamiast “Monte Balance”, na paragonie pojawiła się inna nazwa produktu. Co zrobić, by 
uzyskać zwrot kosztów?
Prosimy o przesłanie zdjęcia na którym będą znajdować się zarówno produkty Monte Balance, 
jak i rachunek za ich zakup. jeżeli masz możliwość, zachęcamy do uzyskania 
dodatkowego potwierdzenia (np. faktury, na której opisane są produkty lub innego 
dokumentu wystawionego przez sklep, w którym dokonany został zakup), na którym 
znajdzie się nazwa „Monte Balance”. 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz pomocy? Napisz do swojego kontaktu w projekcie: mango@trnd.pl a zrobimy wszystko, żeby Ci 
pomóc. 

 


 


 



Zmieniłem/am hasło I teraz nie mogę się zalogować na platformie. Co zrobić, by 
odzyskać dostęp?
Napisz na adres swojego kontaktu w projekcie, podając swój login trnd. Twoje hasło zostanie 
zsynchronizowane w ciągu kilku dni. 

Otrzymałem/am wiadomość, że mój paragon jest nieprawidłowy. Co zrobić?
Zastosuj się do instrukcji w mailu zwrotnym. Prawdopodobnie konieczne będzie ponowne 
dodanie zdjęcia paragon, jeżeli brakuje na nim jakichś informacji. Odrzucenie paragonu nie 
oznacza, że nie otrzymasz zwrotu, natomiast konieczne będzie ponowne wgranie poprawio-
nego paragonu. 

Nie mogę znaleźć Monte Balance w żadnym z moich ulubionych sklepów. Czy mogę 
prosić o pomoc? 
Oczywiście. Monte Balance jest dostępne w poniższych sieciach sklepów:

        Auchan
        Carrefour
        Eko
        Elea/Simply
        Leclerc
        Piotr i Paweł
        Intermarche
        Stokrotka
        Tesco



Gdzie i kiedy dokonać 
zakupu zestawu 
startowego?

1.       Poszukaj Monte Balance w swoim ulubionym sklepie.  
Na stronie 9. Znajdziesz listę sklepów, w których dostępne 
jest Monte Balance. 

2.    Dołącz Monte Balance do swoich codziennych zakupów 
– 6 sześciopaków o łącznej wartości do 36 PLN. Zachowaj 
rachunek! Jeżeli na rachunku znajdują się inne pozycje niż 
Monte Balance, podkreśl pozycje z Monte Balance, dbając  
o należytą czytelność nazwy i ceny produktu.

3.  Zeskanuj lub zrób zdjęcie rachunku a następnie prześlij je przez 
platformę do zwrotu kosztów: kabowe.trnd.com. Upewnij 
się, że skan lub zdjęcie ma należytą ostrość. Wprowadź dane 
do przelewu na platformie, upewnij się że numer konta jest 
poprawny . Paragony są akceptowane tylko a pośrednictwem 
platform do zwrotu kosztów. Możesz przesyłać paragony do 
końca trwania projektu.

4.  Otrzymasz zwrot kosztów kiedy paragon zostanie 
zweryfi kowany pomyślnie. Twoje dane, zwłaszcza numer 
konta, nie będą przekazywane poza trnd. Zostaną użyte 
tylko do celów przelewu w projekcie, a następnie usunięte po 
zakończeniu projektu.

Przewodnik projektu

Zrób zakupy z Monte

Do codziennych zakupów dołącz Monte Balance. Mmm, będzie pysznie! 
Dzięki niezwykle prostej platformie do zwrotu kosztów w projekcie: kabowe.trnd.com 
prześlij nam zdjęcie lub skan paragon, a otrzymasz przelew na kwotę 
dokonanego zakupu deserów Monte z dodatkami. Podczas trwania projektu możesz 
wysłać nam aż do trzech paragonów. 

Następnie… ciesz się pysznym Monte! Zrób zdjęcie zestawu startowego i podziel się 
nim na profi le społecznościowym i blogu projektu.
Możesz to zrobić po zalogowaniu się na swój profi l “moje trnd” w zakładce “wyślij 
raport”.
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Twoja opinia się liczy

Zespół odpowiedzialny za markę uważnie słucha i bardzo chce wiedzieć, jaka jest 
Twoja opinia na temat Monte Balance – to świetna okazja, by podzielić się swoim 
zdaniem!
Wykorzystaj swój udział w projekcie jako okazję do tego, by przekazać im 
szczerą opinię na temat produktu. 

Podczas sześciotygodniowego projektu weźmiesz udział w dwóch ankietach:
• ankiecie początkowej
• ankiecie końcowej

Dostępne będą w Twoim profi le trnd. Poprzez e-mail otrzymasz zaproszenie do 
ich wypełnienia. Wyniki docierają bezpośrednio do marki – upewnij się, że wśród 
nich znajdzie się również Twój głos! Otrzymasz wiadomość, kiedy tylko każda  
z ankiet będzie dostępna.
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Rozmawiaj o produkcie

Podziel się informacją o swoim udziale w projekcie – na przykład przez media 
społecznościowe. Pamiętaj, by podzielić się przyjemnymi chwilami i zaproś 
znajomych do wspólnej zabawy w projekcie Monte Balance!

Jeżeli Monte Balance spełni Twoje oczekiwania, poczęstuj nim swoich przyjaciół 
i rodzinę. W tym celu możesz:

•  Podzielić się opinią na temat Monte Balance z bliskimi, którzy również są 
zainteresowani tematyką zbalansowanej diety 

•  Przekazać Monte Balance tym bliskim, którzy jeszcze go nie próbowali, po to 
by mogli poczęstować swoich przyjaciół, znajomych i rodzinę

Na kolejnych stronach Przewodnika Projektu znajdziesz jeszcze więcej sposobów 
na zainicjowanie rozmów o Monte Balance.
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Przeprowadź badanie opinii

Jedną z niesamowitych cech projektów trnd jest to, że możemy się w nich wcielić 
w rolę badaczy, zbierających opinie na temat produktów, które mamy okazję 
wypróbować!

Załączona książeczka Twojego Badania Opinii pozwoli Ci zapytać do 20 osób 
o ich opinię na temat Monte Balance.
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W trakcie sześciu tygodni trwania projektu możesz aktywnie uczestniczyć 
w dyskusjach na blogu: trnd.pl/monte-balance

Twój kontakt w projekcie: mango@trnd.pl

Monte Balance:

zbalansowany 
i pożywny sposób na 
smaczną przekąskę.

Zdanie, którym warto podzielić się z innymi:



Z pewnością znajdziesz wiele okazji, by zainicjować rozmowę o Monte Balance. Poniżej 
znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą nam podzielić się z innymi wiedzą 
i doświadczeniem zdobytym poprzez udział w projekcie:

Spotkanie rodziców
Spotkanie w szkole lub przedszkolu może być świetną okazją do rozmowy ze znajomymi 
rodzicami, którzy również interesują się wartością odżywczą przekąsek które przygotowują 
dla swoich maluchów. Podczas rozmowy z innymi rodzicami nie zapomnij wspomnieć, że 
bierzesz udział w projekcie Monte Balance, zwłaszcza jeżeli nie słyszeli jeszcze o tym 
wariancie Monte. Przekaż każdemu z nich jedno opakowanie Monte Balance do poczęstowania 
dzieci, a następnie koniecznie spytaj o opinię! 

Spotkanie z przyjaciółmi
Czy wśród Twoich przyjaciół znajdują się osoby, które starają się poszerzać wiedzę na temat 
zdrowego żywienia i szukają alternatyw dla klasycznych deserów? Zaproś ich do domu na 
poczęstunek z pysznym mlecznym Monte Balance. Pokaż im, czym jego receptura różni się 
od klasycznego deseru. Możesz wykorzystać ciekawostki dotyczące niektórych składników, 
które znajdziesz w Przewodniku Projektu. Zapytaj ich, co sądzą na temat Monte Balance – to 
świetna okazja, by wypełnili arkusz Twojego Badania Opinii. 

Po siłowni…
Praca nad sobą wymaga działania zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Po siłowni 
wspomnij znajomym o zbalansowanej recepturze Monte i zachęć do spróbowania. Możesz 
nawet wziąć kilka opakowań jako przekąskę po ćwiczeniach. Zapytaj swoich znajomych 
z siłowni, co myślą o tym wariancie Monte i przekaż nam ich opinie! 

Pomysły na rozmowy 

Jesteśmy pewni, że udział w projekcie Monte Balance będzie okazją do wielu pozytywnych reakcji I emocji! 
Dlatego nie możemy się doczekać nadesłanych przez Ciebie wypełnień  Twojego Badania Opinii! 



Utrzymanie równowagi w życiu jest bardzo ważne, a do tego pozwala na dobrą zabawę! 
Pokaż, jak dbasz o nią w ciągu dnia – zrób zdjęcie pokazujące, jak  #montebalanced 
jesteś! 

Przygotowujesz przekąskę dla dziecka? Pokaż, jak dbasz o jego zbalansowaną  dietę. A może 
robisz lunch dla siebie? Zrób zdjęcie I przy publikacji dodaj do niego hashtag #montebalanced 
by pokazać, że jesteś żywym przykładem radosnego życia i zdrowej równowagi! 

Jak to zrobić?
Krok 1: Zrób zdjęcie lub nakręć video pokazujące Ciebie, Twojego malca lub Twoich 
przyjaciół z posiłkiem stworzonym w myśl zasady #montebalanced – pamiętaj, by znalazło 
się na nim pyszne Monte Balance! 

Krok 2: Opublikuj zdjęcie lub fi lm na Instagramie, Facebooku lub Youtube – koniecznie dodaj 
hashtag #montebalanced! 

Krok 3: Prześlij nam link do swoich publikacji!

Dla foodies – miłośników gotowania i jedzenia:
Czy czasami masz wrażenie, że Twój posiłek wygląda tak 
apetycznie, że aż szkoda go zjeść? A może wkładasz wiele 
czasu i wysiłku  w przygotowanie idealnie zbalansowanego  
lunchu? Ciekawi nas, co znajduje się na Twoim talerzu! Podziel 
się zdjęciem i pokaż, jak łączysz Monte Balance z pozostałymi 
składnikami pysznego posiłku!

Dla uzależnionych od sportu:
Lubisz biegać? A może częściej niż po telefon sięgasz po 
matę do jogi? Wygląda na to, że Monte Balance będzie z Tobą 
w wielu momentach dnia. Koniecznie zrób zdjęcie podczas 
ładowania baterii z Monte Balance. Może Twoi znajomi 
z siłowni lub klubu fi tness  też będą chcieli na nim być?

Dla rodzinnych:
Jeżeli zależy Ci, by rodzinne posiłki były nie tylko pyszne, 
ale również zbalansowane, Monte Balance przyda się Tobie
i Twojej rodzinie w wielu sytuacjach. Co powiesz na zdjęcie, 
na którym Twój maluch pałaszuje pyszny mleczny deser
 o zbalansowanej recepturze? 

Dla… każdego: Wiemy, że możemy liczyć na Twoją kreatywność I niesamowite pomysły. 
Zaskocz nas i prześlij zdjęcie w klimacie #montebalanced! Jesteśmy bardzo ciekawi tego, 
jak podejdziesz do tego wyzwania!

Czy Twój dzień był #montebalanced? Inspiracje na publikacje w klimacie 
#montebalanced 

składnikami pysznego posiłku!

w wielu momentach dnia. Koniecznie zrób zdjęcie podczas 



Mała pomoc zawsze się przyda - dlatego przygotowaliśmy 
specjalnie dla Ciebie listę rzeczy, które powinieneś/powinnaś 
zrobić, by w pełni wykorzystać możliwości płynące z udziału 
w projekcie: 

Rozpakuj i zapoznaj się z Zestawem Startowym, który 
otrzymasz przesyłką kurierską  – Przewodnikiem Projektu oraz 
książeczką Twojego Badania Opinii;

Wypełnij dwie ankiety projektowe: 
● Ankietę Początkową  
● Ankietę Końcową

Dokonaj zakupu 6 sześciopaków Monte Balance i prześlij 
paragon w celu zwrotu pieniędzy; 

Wymień się opiniami i doświadczeniami z pozostałymi 
Ambasadorami projektu Monte Balance: 
http://trnd.pl/monte-balance/

Twoje zadania w projekcie!

Aby umożliwić uczciwe, szczere i skuteczne rozmowy 
na temat testowanego produktu, opracowaliśmy kilka 
żelaznych zasad. Jako członek zespołu projektowego, jesteś 
zobowiązana 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/monte-balance
trnd kontakt: mango@trnd.pl
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