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Monte Snack:

Delikatny biszkopt
wypełniony mlecznym
oraz czekoladowoorzechowym kremem
trnd
Projekt

Projektblog: www.trnd.pl/monte-snack
Kontakt trnd: szymon@trnd.pl

Spraw, aby o Monte Snack
dowiedzieli się inni!
Witamy w pierwszym, tak snackowitym projekcie trnd!
W ciągu sześciu tygodni trwania projektu będziemy
rozkoszować się smakiem i przyjemnością związaną z Monte
Snack!
Opinią o Monte Snack i doświadczeniami z nim związanymi
podzielimy się z innymi – dorosłymi i dziećmi. Zebrane informacje zwrotne traﬁą do osób odpowiedzialnych za Monte Snack
w ﬁrmie Zott.

W tym projekcie zależy nam na tym, aby:
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Delikatny biszkopt
wypełniony mlecznym
oraz czekoladowoorzechowym kremem.

Wierzymy, że udział w projekcie będzie dla Ciebie inspirującą
przygodą i co najważniejsze - przyniesie wiele przyjemnych
i radosnych chwil Tobie oraz tym, którzy otrzymają od Ciebie
przekąskę Monte Snack!
Czas rozpocząć naszą wspólną sześciotygodniową przygodę
z projektem!
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... każdy z partnerów i partnerek trnd wybranych
do udziału w projekcie oraz ich bliscy i znajomi
spróbowali Monte Snack.

... zamieścić relację z udziału w projekcie na
proﬁlach społecznościowych oraz opinię o Monte
Snack na wytypowanych platformach internetowych i w dwóch internetowych ankietach na
poszczególnych etapach projektu.

... w rozmowach z innymi podzielić się informacjami o projekcie oraz przekąsce Monte Snack.

... zebrać jak najwięcej badań opinii poprzez
książeczkę „Twoje badanie opinii”.

Wypróbuj

Podziel się opinią

Rozmawiaj o projekcie

Relacjonuj

Zott – producent mlecznych
rozkoszy …
Zott Polska od kilkunastu lat dostarcza na polski rynek
najwyższej jakości produkty mleczne - jogurty, desery,
napoje i inne artykuły, które cieszą się uznaniem zarówno
wśród konsumentów, jak i handlowców.
Spółka rozpoczęła działalność na terenie Wrocławia w 1992 r.,
początkowo jako importer i dystrybutor przetworów mlecznych,
a jej dynamiczny rozwój sprawił, że w ciągu kilku lat dołączyła
do czołówki największych producentów rodzimej branży
mleczarskiej. W październiku 1999 r. ﬁrma kupiła działającą
w Opolu mleczarnię i rozpoczęła gruntowną przebudowę, by
w konsekwencji stworzyć jeden z najnowocześniejszych
zakładów mleczarskich nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Dziś Zott posiada w swojej ofercie najbardziej rozpoznawalne
marki na rynku przetworów mlecznych, które zdobyły wiele
prestiżowych nagród, m.in. Godło Promocyjne „Teraz Polska“,
Certyﬁkat „Konsumencki Znak Jakości“ czy „Złoty Medal
Międzynarodowych Targów Poznańskich“.

… dla dzieci i dorosłych!
Jednym z produktów Zott, który możemy poznać biorąc udział
w tym projekcie jest mleczny batonik Monte Snack. Jest to
delikatny biszkopt wypełniony mlecznym oraz czekoladowoorzechowym kremem.

Połączenie wyśmienitej czekolady,
orzechów laskowych oraz mlecznego kremu sprawia, że Monte
Snack to nie tylko smaczna, ale
i pożywna przekąska dla każdego
- zarówno dzieci, jak i dorosłych!

Mleczna kanapka Monte
Snack

Zott - najwyższa jakość
mleka

Specjaliści w dziedzinie żywienia uznają mleko za niezbędny
składnik diety. Twierdzą że jest ono potrzebne do utrzymania zdrowia, urody i dobrej kondycji ﬁzycznej.

Produkty Zott – w tym Monte Snack, powstają z najwyższej
jakości mleka oraz naturalnych dodatków, co sprawia, że są
tak chętnie wybierane przez miliony Polaków.
Ogromną rolę w procesie
powstawania produktów
ﬁrmy Zott odgrywają
dostawcy mleka.

Nic więc dziwnego, że mleko i jego przetwory od wieków
stanowią ważny element tradycyjnych, zbilansowanych
posiłków. Mleczna kanapka Monte Snack to nie tylko smaczna,
ale i pożywna przekąska, która najlepiej smakuje między
posiłkami.

Stanowią codzienne źródło składników odżywczych - łatwo
przyswajalnego wapnia, białka i cennych dla zdrowia witamin.
Nie zawierają konserwantów i mają korzystny wpływ na nasz
organizm. A to wszystko dzięki pozyskiwaniu najlepszych
surowców, aseptycznym procesom produkcyjnym i przechowywaniu w odpowiednich warunkach, gwarantujących trwałość
i doskonały smak.
Przetwory mleczne z ﬁrmy Zott Polska są nieustannie poddawane szczegółowym kontrolom. Na pierwszym miejscu producent
stawia zdrowie i doznania smakowe swoich klientów, dlatego
wprowadził szczegółowy system analiz HACCP. Wdrożył procesy
normy ISO 9001:2000 i stosuje standardy IFS.

Twój zestaw startowy
Na początku projektu każda z 5 000 osób wybranych do udziału w projekcie Monte
Snack otrzymuje swój indywidualny zestaw startowy, a w nim:

Do własnego użytku:
• 12 sztuk Monte Snack
• Przewodnik projektu
• Książeczka „Twoje badanie opinii”
Do przekazania innym:
• 12 sztuk Monte Snack

Jak dostarczymy Twój
zestaw startowy?
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Informację o dacie doręczenia zestawu startowego
otrzymasz 10 września - w momencie ogłoszenia
wyników rekrutacji do projektu Monte Snack. Przesyłki
kurierskie będą wysyłane od 14 września.

Zestaw startowy dostarczymy do Ciebie specjalną
przesyłką kurierską. Przesłany produkt można
otworzyć wyłącznie w czasie 48 godzin od daty i godziny zapakowania przesyłki. Data i godzina pakowania
będzie zamieszczona w informacji znajdującej się
w środku przesyłki

Pamiętaj, aby odebrać przesyłkę kurierską w dniu
doręczenia. Po otrzymaniu przesyłki, produkt
należy umieścić w lodówce. Monte Snack należy
przechowywać w temperaturze +4 °C do +8 °C.

Przewodnik projektu
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Odpakuj i zrób zdjęcia

Rozmawiaj o produkcie

Jeśli Monte Snack smakuje Ci, opowiedz o nim rodzinie, przyjaciołom
i znajomym oraz ich dzieciom.
W tym celu możesz...

Poświęć chwilę czasu, aby zapoznać się z informacjami o projekcie i Monte Snack.
Pogłębiając wiedzę z przewodnika projektu, będziesz wiedział/a jak aktywnie
uczestniczyć w projekcie i staniesz się idealnym Ambasadorem/ Ambasadorką Monte Snack, a rozmowy z innymi na temat projektu będą przychodziły Ci z łatwością.
Zrób zdjęcia swojego zestawu, uwiecznij chwile przyjemności z Monte Snack i
prześlij je do nas. Możesz to zrobić po zalogowaniu się na swój proﬁl „Moje trnd”
w zakładce „Wyślij raport”.
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Twoja opinia się liczy

Podziel się informacją o udziale w projekcie z innymi, zamieść wpis na proﬁlu
społecznościowym. Swoją opinią podziel się poprzez recenzję na platformach
internetowych – listę wytypowanych stron znajdziesz w dalszej części przewodnika projektu. Osoby odpowiedzialne za markę Monte są również zainteresowane Twoją opinią - wykorzystaj udział w projekcie i podziel się swoimi
spostrzeżeniami oraz oceną. Podczas sześciu tygodni trwania projektu będziesz
miał/a możliwość wzięcia udziału w dwóch ankietach internetowych:
• ankiecie początkowej
• ankiecie końcowej
Ankiety dostępne będą na Twoim proﬁlu trnd.
Zaproszenie do wzięcia udziału w ankietach
otrzymasz e-mailem.

… opowiedzieć im o swoim udziale w projekcie i zestawie startowym, który
otrzymałeś/aś,
… poczęstować swoich gości
przekąską Monte Snack
W dalszej części przewodnika znajdziesz kilka ciekawych pomysłów
i wskazówek na rozpoczęcie
rozmowy o Monte Snack.
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Przeprowadź badanie opinii

Przy pomocy książeczki, którą otrzymałeś/aś wraz ze swoim zestawem, możesz
przeprowadzić badanie opinii wśród 20 osób. Im więcej opinii uda Ci się zebrać, tym
skuteczniejsze będzie badanie opinii przeprowadzone w ramach naszego projektu.

W trakcie sześciu tygodni trwania projektu
możesz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach
na blogu: www.trnd.pl/monte-snack
Twój kontakt w projekcie: szymon@trnd.pl

Wartości trnd

Zdanie, którym warto podzielić się z innymi:

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.

Monte Snack:

Delikatny biszkopt
wypełniony mlecznym
oraz czekoladowoorzechowym kremem.

Pomysły na rozmowy
W tym rozdziale podsuwamy parę pomysłów na to w jaki
sposób i z kim rozmawiać na temat Monte Snack! Przede
wszystkim pamiętajmy, że puszysty biszkopt z mlecznym
i czekoladowo-orzechowym kremem to przekąska dla
każdego – dzieci i dorosłych!

Odwiedziny znajomych lub sąsiadów to również dobra okazja na
poruszenie tematu pysznych przekąsek. Dowiedz się jakie są ich
preferencje oraz ich dzieci, a następnie poczęstuj Monte Snack!
W końcu każdemu należy się odrobina słodkiej przyjemności!
Momentem na rozmowę o mlecznej kanapce Monte Snack może

Podczas zabawy

Podczas spotkań ze
znajomymi i rodziną

Przy okazji spotkań z innymi rodzicami, w czasie kiedy Wasze
pociechy wspólnie się bawią, zainicjuj rozmowę o przekąskach
między posiłkami. Opowiedz o projekcie, w którym bierzesz
udział i o mlecznej kanapce Monte Snack. Zorganizuj krótką
przerwę w zabawie i zaproś wszystkich na poczęstunek! Ruch
i świeże powietrze zaostrzają apetyt, a także przyspieszają
przemianę materii. Szczególnie ważne jest wtedy, żeby podać
dzieciom coś małego, aby nie straciły apetytu przed obiadem
lub kolacją, a zarazem pysznego i pożywnego. Może też inni
rodzice się skuszą?

być również rodzinne spotkanie. Niezależnie od tego, czy jest
to herbata z siostrą, kuzynką lub bratową, czy wspólny obiad
w większym gronie, na deser zaskocz wszystkich podając
delikatny biszkopt wypełniony mlecznym oraz czekoladowoorzechowym kremem! Mmm…

Dla smakoszy mlecznych kanapek i deseru mlecznego Monte
W gronie swoich znajomych na pewno znajdziesz osoby, które
na szybką, pożywną przekąskę często wybierają mleczną
kanapkę. Przedstaw im propozycję Monte – Monte Snack.
Połączenie delikatnego biszkoptu, czekolady, orzechów
laskowych oraz mlecznego kremu to przyjemność nie do
odmówienia! Dotychczasowi miłośnicy deseru mlecznego Monte
na pewno pokochają mleczną kanapkę Monte Snack!

Witamy w świecie Monte
Monte to pyszne połączenie mlecznego kremu, orzechów
laskowych i wyśmienitej czekolady! Niezwykła receptura
sprawia, że Monte uwielbiają zarówno mali, jak i duzi!
1 kwietnia 1996 roku na niemiecki rynek traﬁa pierwsze opakowanie wyjątkowego deseru Monte. Ponad dwa lata trwały prace
nad uzyskaniem najlepszej receptury, niezwykłego połączenia
świeżego mlecznego kremu z pyszną czekoladą i orzechami
laskowymi, która traﬁłaby w gusta najbardziej wymagających
łasuchów.

Rodzina Monte

Monte Original:
• Monte 6-cio pak
• Monte Max
• Monte 150 g

Udało się, Monte w Niemczech odniosło ogromny sukces i wkrótce
podjęto decyzję o wprowadzeniu Monte na rynki innych krajów!

Monte z dodatkami:
• Monte Cookies
• Monte Crunchy
• Monte Cherry

Monte 2GO:

• Monte Drink 4 x 95 ml
• Monte Drink
• Monte Snack

Platforma internetowa

forum.gazeta.pl/forum/
rodzice.pl
przyslijprzepis.pl
gotujemy.pl
mojegotowanie.pl
parenting.pl
mjakmama24.pl
babyonline.pl

Monte Snack online

Istotne fakty.

Biorąc udział w projekcie podziel się z innymi swoimi
wrażeniami - zamieszczając wpis na proﬁlu społecznościowym
oraz recenzje o Monte Snack na 3 platformach internetowych wybranych z listy poniżej jeśli produkt spełnił Twoje
oczekiwania!

Monte Snack:

Swoimi zdjęciami, recenzjami online możesz w łatwy sposób
podzielić się z marką Monte – wystarczy, że biorąc udział w
projekcie wyślesz link do swojego wpisu poprzez opcję „Wyślij
raport”, która dostępna jest na Twoim proﬁlu trnd.

W sprzedaży od maja 2014 roku.

Zamieściłem/am recenzję

Przesłałem/am link
w raporcie

Delikatny biszkopt wypełniony mlecznym oraz czekoladowo-orzechowym kremem.
Produkt należy przechowywać w temperaturze +4 °C do +8 °C.

Sugerowana cena detaliczna: 1.49 zł.

www.trnd.pl/monte-snack
trnd kontakt: szymon@trnd.pl
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