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Poznaj Monte Kaszkę – połączenie 
idealnego smaku Monte i niezwykle 
pożywnej kaszki!

Połączenie ulubionego kremu Monte i pożywnej kaszki to najnowsza propozycja 
dla miłośników Monte! Dwie warstwy kaszki – mlecznej i czekoladowo-orzechowej, 
z pewnością zachwycą (nie tylko) najmłodszych smakoszy z samego rana!

Twój Zestaw Ambasadora

Podziel się swoimi pierwszymi wrażeniami na blogu projektu: 
http://trnd.pl/monte-kaszka

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

Masz już cały Zestaw Ambasadora?

W Twoim indywidualnym zestawie Ambasadora otrzymanym na początku 
projektu znajdziesz:

•   Przewodnik Projektu, który teraz czytasz.

•   Książeczkę Twojego Badania Opinii, służącą do zebrania informacji wśród Twoich 
rozmówców na temat Monte Kaszki. Możesz zebrać informacje od nawet 20 osób!

•   Unikalny notatnik Monte Kaszka, który pomoże Ci w tworzeniu listy 
śniadaniowych zakupów!

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

•    4  opakowania Monte Kaszka dla Ciebie i Twojej rodziny.

•    3  opakowania Monte Kaszka dla Twoich 
znajomych i przyjaciół oraz ich dzieci.
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Monte Kaszka to nowość w asortymencie Zott Polska, dostępna od września 2016. 
Ta pożywna wersja deseru Monte zawiera dwie warstwy kaszki: mleczną oraz 
czekoladowo-orzechową. Monte Kaszka dostępne jest w multipaku 6x55 g, najbardziej 
kojarzonym z klasycznym Monte.

Unikatowy i niepowtarzalny smak Monte w nowej recepturze przekona zarówno 
najmłodszych, jak i starszych fanów tego przysmaku!

Jest również doskonałym rozwiązaniem na przepyszne śniadanie, zarówno dla Ciebie, jak 
i dla Twojego malucha! 

Klasyczny smak Monte to coś, co pokochali i mali i duzi. 
Monte Kaszka łączy klasyczny smak Monte i pożywną kaszkę, dzięki czemu każdy 
łasuch może sięgnąć po coś pysznego i sycącego. 

Monte Kaszka – nowość od Monte…
…którą pokochasz od pierwszego 
spróbowania!

Kasza manna robi różnicę!

Sprawdźmy, co kryje Monte Kaszka!

Kaszka w Monte Kaszce to semolina, powstała z pszenicy durum. Sprawdźmy, dlaczego 
dodatek semoliny jest tak wartościowy!

Kasza manna robi różnicę!

Kaszka w Monte Kaszce to semolina, powstała z pszenicy durum. Sprawdźmy, dlaczego 
dodatek semoliny jest tak wartościowy!

Semolina zawiera witaminy z grupy B oraz minerały takie jak 
cynk, żelazo, potas i fosfor.

Dobra wiadomość: indeks glikemiczny semoliny jest wyjątkowo 
niski! 

Zawarty w semolinie cynk aktywnie wspomaga mózg.

 Ziarna pszenicy durum zawierają luteinę, która jest niezwykle 
ważna dla naszego zdrowia. Jest to barwnik niezwykle ważny 

dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku.



v

Monte – smak, który pokochał świat… Poznaj rodzinę Monte!

Monte Kaszka to kolejna propozycja marki Monte. Czy znasz już pozostałe produkty 
z rodziny Monte? 

1 kwietnia 
1996 

Monte jest jedyne w swoim rodzaju i za każdym razem 
smakuje wyśmienicie. Na przestrzeni kolejnych lat, Monte 
podbija rynki Europy, w 2001 roku jest dostępne już 
w prawie każdej lodówce.

2001

1. kwietnia 1996 roku na niemiecki rynek trafi a pierwsze opakowanie wyjątkowego 
Monte. Ponad dwa lata trwały prace nad uzyskaniem najlepszej receptury, niezwykłego 
połączenia świeżego mlecznego kremu z pyszną czekoladą i orzechami laskowymi, 
która trafi łaby w gusta najbardziej wymagających łasuchów.
Udało się, Monte w Niemczech odniosło ogromny sukces i wkrótce podjęto decyzję 
o wprowadzeniu Monte na rynki innych krajów. 

1 kwietnia 1 kwietnia 

W 1998 Monte stało się dostępne również w Polsce.

Dziś Monte można kupić w ponad 30 krajach na całym 
świecie i jest niewątpliwie ulubionym deserem każdego 
małego i dużego łasucha.

 
1998 

2017

Niesamowity smak Monte przy zmniejszonej o 50% 
zawartości tłuszczu! Dla wszystkich, dla których mniej 
znaczy więcej, ale nie uznają kompromisów, jeżeli 
chodzi o smak, mamy nowe Monte Balance.

 
Monte Balance:
Niesamowity smak Monte przy zmniejszonej o 50% 
zawartości tłuszczu! Dla wszystkich, dla których mniej 
znaczy więcej, ale nie uznają kompromisów, jeżeli 
chodzi o smak, mamy nowe Monte Balance.

Monte Balance:Monte Balance:

Niezwykłe połączenie mleka, słodkiej czekolady 
i orzechów laskowych to doskonała propozycja 
na chwilę przyjemności. Pyszny aksamitny krem 
zamknięty w niewielkim 55-gramowym kubeczku
za każdym razem dostarcza idealnej porcji radości.
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Przewodnik projektu

Zrób zakupy i dołącz Monte Kaszkę

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

Następnie… ciesz się pysznym śniadaniem z Monte Kaszką! Zrób zdjęcie zestawu 
Ambasadora i podziel się nim na profi lu społecznościowym i blogu projektu.
Możesz to zrobić po zalogowaniu się do swojego profi lu “moje trnd” w zakładce 
“Wyślij zdjęcie”. 

1

Twoja opinia się liczy

Zespół odpowiedzialny za markę Monte uważnie obserwuje i bardzo chce 
wiedzieć, co myślisz o Monte Kaszce – to świetna okazja, by podzielić się swoją 
opinią! Wykorzystaj swój udział w projekcie jako okazję do tego, by przekazać im 
szczerą opinię na temat produktu. 
Podczas czterotygodniowego projektu weźmiesz udział w dwóch ankietach:

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

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

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

2

Dziel się z bliskimi

Podziel się informacją o swoim udziale w projekcie – na przykład przez media 
społecznościowe. Pamiętaj, by podzielić się przyjemnymi chwilami w projekcie 
Monte Kaszka i tym, jak dzięki pysznemu śniadaniu każde wyzwanie okazało się 
dla Was prawdziwą „kaszką z mleczkiem“!

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

•  Podzielić się opinią na temat Monte Kaszki ze znajomymi

•   Przekazać  Monte Kaszkę tym znajomym, którzy jeszcze nie mieli okazji jej 
spróbować, po to by mogli poczęstować swoich przyjaciół, znajomych   
i rodzinę.

3

Zapytaj o opinię

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 Kaszki.

W trakcie sześciu tygodni trwania projektu możesz aktywnie uczestniczyć 
w dyskusjach na blogu: http://trnd.pl/monte-kaszka

Twój kontakt w projekcie: mango@trnd.pl

4



Gdzie i kiedy dokonać zakupu zestawu 
Ambasadora?

Poszukaj Kaszki Monte w swoim ulubionym sklepie. Na blogu projektu 
znajdziesz listę sklepów, w których dostępna jest Monte Kaszka. 

Dołącz Kaszkę Monte do swoich codziennych zakupów – 7 sześciopaków 
o łącznej wartości do 42 PLN. 
Zachowaj rachunek! Jeżeli na rachunku znajdują się inne pozycje niż Monte 
Kaszka, podkreśl pozycje z Kaszką Monte, dbając o należytą czytelność 
nazwy i ceny produktu.

Otrzymasz zwrot kosztów po zakończeniu projektu. Przelewy wszystkich 
Ambasadorów którzy przysłali poprawne paragony za pośrednictwem 
platformy do zwrotu kosztów w terminie do 21.04. zostaną wykonane 
najpóźniej 28.04. Twoje dane, zwłaszcza numer konta, nie będą 
przekazywane poza trnd. Zostaną użyte tylko do celów przelewu 
w projekcie, a następnie usunięte po zakończeniu projektu.

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. 

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!
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 Auchan,  Carrefour,  Elea,  Eurocash,  Leclerc ,  Makro ,  Piotr i Paweł, 
 Transgourmet,  Stokrotka,  Tesco  

Monte Kaszka znajdziesz w:

Monte Kaszka - 
śniadanie proste jak 
kaszka z mleczkiem!

Zdanie, którym warto podzielić się 
z innymi:



Śniadanie proste jak #kaszkazmleczkiem

Monte Kaszka to absolutna nowość na rynku! Aby jak najwięcej osób dowiedziało się 
o niej i poznało jej pyszny smak, w swoich publikacjach online koniecznie pamiętaj 
o hashtagu #kaszkazmleczkiem. 

Facebook 

Chcesz podzielić się informacją o udziale 
w projekcie ze znajomymi na Facebooku? 
Świetnie, jeżeli ustawisz widoczność swojego 
wpisu jako „Publiczny” i dodasz do niego hashtag 
#kaszkazmleczkiem w treści. 

Instagram

Hashtag to świetny sposób na dotarcie do innych miłośników 
Monte! Kiedy opublikujesz zdjęcie lub fi lm, dodaj do niego 
hashtag #kaszkazmleczkiem i inne, opisujące Wasze chwile
z pyszną Kaszką Monte. A może podzielisz się swoją opinią 
i rekomendacją?

Blog

Prowadzisz bloga? Świetna wiadomość! Dodając wpis 
na temat Kaszki Monte koniecznie pamiętaj o hashtagu 
#kaszkazmleczkiem, dzięki czemu osoby szukające 
informacji na temat produktu będą mogły znaleźć Twój 
wpis w sieci. 

#kaszkazmleczkiem w treści. 

#kaszkazmleczkiem: #dlaMalucha…

…#kaszkazmleczkiem: #dlaŁasucha!

Monte Kaszka to pyszny posiłek dla Twojego dziecka. Opakowanie Kaszki Monte 
pozwala Ci podzielić przyjemność na małe porcje, w sam raz dla Twojego dziecka. 
Dzięki temu śniadanie Twojego malucha będzie proste jak #kaszkazmleczkiem!

Bądźmy szczerzy: nie tylko najmłodsi cieszą się pysznym smakiem Monte Kaszki! 
My, dorośli, cenimy sobie proste i… smaczne rozwiązania – dzięki obecności 
Monte Kaszki śniadanie staje się łatwe jak #kaszkazmleczkiem!

Do zdjęć na których pyszną Kaszką 
Monte delektuje się maluch (lub 
maluchy!) koniecznie dołącz dwa 
hashtagi: #kaszkazmleczkiem 
i #dlaMalucha. 
  
Na zdjęciach uwiecznij na przykład 
spotkanie z innymi dziećmi i dzielenie 
się Monte Kaszką – w przedszkolu, 
szkole lub wizycie domowej. 

#kaszkazmleczkiem

#kaszkazmleczkiem 
#dlaMalucha

#dlaŁasucha

Kochamy smak Monte, który pamiętamy 
z dzieciństwa, a dodatek pożywnej 
kaszki sprawia, że Monte Kaszki aż 
trudno nie spróbować – i nie podzielić 
się nią z najbliższymi!
 
Dlatego do zdjęć na których Ty lub 
Twoi bliscy delektujecie się 
Monte Kaszką dodaj hashtagi: 
#kaszkazmleczkiem #dlaLasucha. 

#dlaŁasucha



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 Platforma do zwrotu kosztów w projekcie 
poznajmy ją lepiej!

Ile opakowań Monte Kaszki mogę zakupić i w ilu wariantach?

Możesz kupić łącznie 7 sześciopaków Monte Kaszki: 4 sześciopaki dla Ciebie i Twojej 
rodziny oraz 3 sześciopaki dla Twoich przyjaciół i ich dzieci.

Jaka kwota zostanie mi zwrócona?

Otrzymasz zwrot pełnej kwoty wydanej na Monte Kaszkę, do maksymalnie 42 PLN. 

Zamiast “Monte Kaszka”, 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 
Kaszka, 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 Kaszka”.

Zmieniłem/am hasło do konta na platformie trnd. Czy będę mieć problem 
z dostępem do platformy zwrotu kosztów?

Nie – Twoje nowe hasło jest synchronizowane automatycznie. Nie musisz nas 
informować o jego zmianie. 

Otrzymałem/am wiadomość, że mój paragon jest nieprawidłowy. Co zrobić?

Zastosuj się do instrukcji w mailu zwrotnym. Prawdopodobnie konieczne będzie 
ponowne dodanie zdjęcia paragonu, jeżeli brakuje na nim jakichś informacji. Odrzucenie 
paragonu nie oznacza, że nie otrzymasz zwrotu, natomiast konieczne będzie ponowne 
wgranie poprawionego paragonu w wyznaczonym terminie. 



www.trnd.pl/monte-kaszka
trnd kontakt: mango@trnd.pl
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