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Spraw, aby inni dowiedzieli 
się o deserach Monte 
z dodatkami!

Witamy w projekcie trnd, w którym odkryjemy zupełnie nowy 
wymiar mlecznych rozkoszy od fi rmy Zott – wyśmienite 
połączenie puszystego mlecznego kremu z czekoladą, 
orzechami laskowymi i pysznymi dodatkami w aż ośmiu 
różnych odsłonach!

Osiem wariantów pysznego Monte oznacza, że w każdej chwili 
znajdziesz Monte z dodatkami idealne dla Ciebie! Podziel się swoją 
chwilą przyjemności i pokaż, jak wygląda Twój moment z Monte!

Wierzymy, że projekt Monte z pysznymi dodatkami dostarczy 
Tobie, Twojej rodzinie i przyjaciołom dużą dawkę zabawy, 
energii i słodyczy!

Deser Monte 
z dodatkami 

ucieszy każdego 
łasucha! 

W tym projekcie zależy nam na tym, aby:

Podziel się opinią

... każdy z partnerów i partnerek trnd 
wybranych do udziału w projekcie oraz ich bliscy 
wypróbowali desery Monte z dodatkami.

... Ambasadorzy w rozmowach z innymi 
podzielili się informacjami o projekcie oraz 
o deserze Monte z dodatkami.

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

... Ambasadorzy zamieścili relację z udziału 
w projekcie w mediach społecznościowych 
oraz opinię o deserach Monte z dodatkami na 
wybranych stronach internetowych oraz w dwóch 
ankietach na poszczególnych etapach projektu.

Wypróbuj

Rozmawiaj o projekcie

Relacjonuj
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Wierzymy, że projekt Monte z pysznymi dodatkami dostarczy Wierzymy, że projekt Monte z pysznymi dodatkami dostarczy 



Marka Monte rozpieszcza nas serwując nam mleczny krem z czekoladą, orzechami 
i naszymi ulubionymi dodatkami, które idealnie dopełniają kremowy smak klasycznego 
Monte! W projekcie mamy szansę rozsmakować się w Monte z dodatkami w aż ośmiu 
wariantach!  

Zott MONTE Waffl e Sticks – Wyjątkowy duet: Kruche 
wafelki pokryte delikatną czekoladą w połączeniu 
z pysznym mlecznym kremem Monte to niezwykle 
pyszna kompozycja i idealny deser.

Zott MONTE Capuccino Balls – Delikatnie chrupiące 
kuleczki o smaku Cappucino w kompozycji 
z czekoladowo-orzechowym mlecznym kremem to 
niezwykle kusząca przyjemność z włoską fantazją.

Zott MONTE Choco Flakes  – Lubisz płatki kuku-
rydziane? Połączenie chrupiących płatków pokrytych 
czekoladą z pysznym czekoladowo-orzechowym 
mlecznym kremem zapewnia niepowtarzalne doznania 
smakowe.

Zott MONTE Crunchy – Twoje ulubione połączenie 
mleka, czekolady i orzechów laskowych teraz z dodat-
kiem chrupiących płatków. Dodawaj jak lubisz. Mieszaj, 
baw się, chrup!

Zott MONTE Cacao Cookies – Doskonała propozycja 
dla fanów ciasteczek. Malutkie czekoladowe biszkopty 
skąpane w czekoladowo-orzechowym mlecznym kremie 
to niezwykłe doznanie smakowe i radość chrupania!

Zott MONTE Cherry – Uwielbiasz wiśnie? Monte Cherry 
– pyszne połączenie mleka, czekolady i orzechów las-
kowych z niepowtarzalnym owocowym sosem. Spróbuj 
i rozkoszuj się wyjątkowym smakiem Monte z wiśniami.

Zott MONTE Choco Balls – Pełnia smaku Monte na 
okrągło! Pyszne czekoladowe kuleczki w połączeniu 
z czekoladowo-orzechowym mlecznym kremem 
to wspaniała propozycja dla fanów czekoladowych 
pyszności.

Zott Monte Cookies – Lubisz Monte z dodatkami? 
Spróbuj Monte Cookies! Zanurz maślane ciasteczka 
w mlecznym kremie Monte i poczuj ten niepowtarzalny 
smak. Mmm…pyszności!

Deser Monte z dodatkami – 
od teraz aż 8 wariantów przyjemności!



Ważnym celem projektu jest podzielenie się chwilami 
smakowitej przyjemności z Monte – Twoimi i Twoich bliskich! 
Uwiecznij je na kreatywnym wideo i dołącz do trzech tysięcy 
Ambasadorów, których łączy #momentzmonte! 

Raz, dwa, trzy… zaczynamy!
Do stworzenia krótkiego filmiku wystarczy Ci smartphone 
z możliwością nagrywania video lub nawet… komputerowa 
kamerka! Pamiętaj, żeby wcześniej zaopatrzyć się
w pyszne Monte z dodatkami – smakowity Monte Quiz na 
stronie 15 pomoże Ci wybrać to najbardziej odpowiadające 
Twojemu nastrojowi w danej chwili. Zapowiada się wyśmienita 
zabawa!

Teraz wystarczy łyżeczka wyśmienitego Monte… mniam! 
Opowiedz, co kojarzy Ci się z danym smakiem. W jakich 
momentach wybierasz poszczególne warianty mlecznego 
deseru? Czy wolisz zmieszać dodatki z pysznym kremem od 
razu, czy może wolisz delektować się każdym ze składników 
osobno?

Twój moment przyjemności 
z Monte

Zostań Videoblogerem 
Monte i łap chwile 
przyjemności!

Okazji będzie wiele! Pokaż, jak Monte 
z dodatkami cieszą się Twoja rodzina 
i przyjaciele. Jakie warianty wybierają? Zapytaj 
ich o odczucia, gdy sięgają po pyszne Monte! 

Rozmowa z bliskimi to doskonała okazja, by 
porozmawiać również o sposobach jedzenia 
smacznego deseru, oraz podobieństwach 
i różnicach w Waszych preferencjach smakowych 
– kto najbardziej lubi chrupać pyszne Monte 
Crunchy, a kto woli owocowe Monte Cherry?

Opublikuj swój filmik i podziel się nim 
z Ambasadorami i marką Zott! 
 
Stworzone przez siebie video koniecznie 
zamieść na swoim koncie społecznościowym! 
Możesz to zrobić poprzez Facebook, Instagram 
lub Youtube – nie zapomnij o hashtagu 
#momentzmonte. Pamiętaj, żeby podesłać nam 
link do swojego filmiku poprzez Formularz 
Raportu dostępny w panelu moje trnd!



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:

• 16 deserów Monte z dodatkami dla Ciebie i Twojej rodziny 

• 16 deserów Monte dla Twoich znajomych i przyjaciół oraz ich dzieci

Twój zestaw startowy Jak dokonać zakupu 
Twojego zestawu 
startowego?

1.  Znajdź dowolny sklep w Twojej okolicy, w którym lubisz robić 
zakupy i sprawdź czy możesz kupić tam deser Monte
z dodatkami. Postaw na swoją wygodę i zastanów się gdzie 
możesz znaleźć deser Monte z dodatkami w wielu wersjach 
smakowych! Skosztuj wszystkich!

2.  Podczas wyjścia do sklepu/supermarketu dokonaj zakupu 
deseru Monte z dodatkami w maksymalnej ilości, która 
jest aktualnie dostępna i kusi Cię smakiem, pamiętając 
jednocześnie, że maksymalna kwota zwrotu to 80 zł, co 
odpowiada zakupowi 32 deserów. Koniecznie zachowaj 
rachunek! Jeżeli znajdują się na nim inne pozycje, wyraźnie 
zaznacz Monte, zachowując czytelność nazwy i kwoty zakupu.

3.  Zrób skan lub zdjęcie Twojego rachunku/rachunków i dodaj 
plik/ki logując się na platformie: kabowe.trnd.com. Zadbaj o to, 
aby zdjęcie lub skan  były czytelne. Uzupełnij Twoje dane 
w systemie, zwróć uwagę na poprawność Twojego numeru konta. 
Rachunki przyjmujemy wyłącznie poprzez platformę. UWAGA: 
Rachunki możesz dodać na platformie maksymalnie do 24 
marca! Jest to ostateczny termin, do którego je przyjmujemy.

4.  Zwrot do kwoty 80 zł otrzymasz na konto po sprawdzeniu 
przez nas każdego rachunku. Twoje dane takie jak numer 
konta nie będą przez nas przetwarzane w innym celu niż 
wykonanie zwrotu w ramach projektu. Zostaną one przez nas 
usunięte po zakończeniu projektu.



Projekt Monte z dodatkami to niesamowita okazja, żeby 
poznać platformę kabowe.trnd.com, która umożliwia szybki 
zwrot kosztów zestawu Monte z dodatkami. Dzięki niej to Ty 
decydujesz, gdzie i kiedy chcesz wejść w posiadanie Zestawu 
Startowego – a my zwracamy Ci koszty zakupu w ulubionym 
sklepie!

To bardzo proste:
1)  Wejdź na stronę www.kabowe.trnd.com 

i zaloguj się danymi z platformy trnd.  
2)  Podaj numer konta, na który chcesz otrzymać 

przelew ze zwrotem kosztów.
3) Wgraj zdjęcie lub skan paragonu.

Na co zwrócić uwagę podczas wgrywania zdjęcia lub skanu 
paragonu?
Przede wszystkim upewnij się, że jest to paragon za zakup 
Monte z dodatkami! Jeżeli są na nim też inne produkty, 
zaznacz pozycje z Monte, zachowując czytelność nazwy 
i ceny produktu. 

Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?
Będziemy potrzebowali chwili na sprawdzenie paragonów. Jeżeli 
rachunek jest czytelny, przelew za dokonany zakup powinien 
pojawić się na Twoim koncie w przeciągu siedmiu dni. 

Ile paragonów mogę wgrać?
Dobra wiadomość – możesz przesłać aż trzy paragony w trakcie 
trwania projektu! Pamiętaj jednak, by zrobić to nie później niż 
24 marca. 

Platforma do zwrotu 
kosztów w projekcie – 
poznajmy ją lepiej!

Przewodnik projektu

Zrób zakupy z Monte

Twoja opinia się liczy

Do codziennych zakupów dołącz wszystkie warianty Monte z dodatkami. Mmm 
– będzie pysznie! 
Dzięki niezwykle prostej platformie zwrotu kosztów w projekcie: 
kabowe.trnd.com prześlij nam zdjęcie lub skan paragonu, 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 zdjęcia Zestawu Startowego i podziel się 
nimi na profilu społecznościowym i blogu projektu! 
Możesz to zrobić po zalogowaniu się na swój profil „Moje trnd” w zakładce 
„Wyślij raport”.

Podziel się informacją o udziale w projekcie z innymi - zamieść wpis na 
profilu społecznościowym. Pamiętaj, by podzielić się ze znajomymi Twoim 
momentem przyjemności z Monte! Zaproś ich do wspólnej zabawy!
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.
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Rozmawiaj o produkcie

Przeprowadź badanie opinii

Jeśli Monte z dodatkami spełniło Twoje oczekiwania, przedstaw deser swoim 
znajomym i rodzinie.

W tym celu możesz...

…  opowiedzieć im o swoim udziale w projekcie i smakowitym zestawie 
startowym,

… poczęstować swoich gości deserem Monte z dodatkami.

W dalszej części przewodnika znajdziesz kilka ciekawych pomysłów na wspólną 
rozmowę i zabawę inspirowaną Monte z dodatkami.

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

Twój kontakt w projekcie: 
mango@trnd.pl

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



Deser Monte z dodatkami: 

Pyszna przekąska 
w ośmiu wariantach - 

dla każdego.

Zdanie, którym warto podzielić się z innymi:

Wybór spośród ośmiu wariantów bywa trudny! Dlatego rozwiąż nasz quiz 
i dowiedz się, jak dopasować do Twojego nastroju pyszne Monte z dodatkami.
Opisy wyników znajdziesz na następnej stronie! Miłej zabawy!

Jak dziecko. Mam ogromną ochotę na…

Chwileczkę zapomnienia i marzeń. 
W Monte szukam…

…Ale najpierw, chwila 
przyjemności…

Coś pełnego energii! 
Potrzebuję jej do…

I muszę się na nich skupić! 
Monte da mi siłę do…

Jak dorosły. Czeka mnie dziś kilka wyzwań…

Utrzymania 
równowagi

Wyrażania 
siebie

Rockowa 
Dusza

Chodzący 
Spokój

Człowiek 
Biznesu

Wielbiciel 
Klasyki

Umysł 
Ścisły

Duże 
Dziecko

Artysta 
Romantyk

Sportowiec 
Roku

Przed, w trakcie i 
po pracy

Powrotu do 
dzieciństwa

Koncentracji  
przed ważnym 

zadaniem

Codziennej dawki 
sportu!

W domu, 
z rodziną!

Nieoczywistych 
połączeń ;)

QUIZ: Które Monte wybrać?

START: 
W głębi duszy, czuję się teraz…



Wyniki: Odkryj Twój 
smak Monte

Duże Dziecko: 
Na co dzień cenisz subtelność, ale teraz chcesz znów 
poczuć się beztrosko… Czas obudzić Twoje wewnętrzne 
dziecko! Nic nie zrobi tego lepiej niż połączenie ciastek 
i czekolady – Monte Cacao Cookies.

Człowiek Biznesu:
Kawa - nie wyobrażasz sobie bez niej życia. Sięgasz 
po Monte Cappuccino Balls, bo łączy w sobie to, co 
lubisz najbardziej, czyli smak kawy i pyszny deser. 
Wyśmienicie rozpoczynasz pracowity dzień!

Artysta Romantyk:
Nie od dziś wiadomo, że przeciwieństwa się 
przyciągają. Ponieważ gorąco w to wierzysz, wybierasz 
słodkie Monte z kwaśnymi wiśniami. Czasem, przed 
zjedzeniem, w zamyśleniu układasz z wiśni serce na 
kremowym Monte Cherry.

Sportowiec Roku:
Uwielbiasz sport w każdej postaci. Jesteś kibicem, ale 
nie odmówisz gry w piłkę ze znajomymi. Monte Choco 
Balls jest idealne dla Ciebie, bo chrupiące kuleczki 
od razu przypominają Ci, co lubisz robić w życiu 
najbardziej!

Chodzący Spokój:
Nie ma nic ważniejszego niż równowaga 
w codziennym życiu. Wiesz o tym – dlatego kiedy 
masz wybierać pomiędzy białą a ciemną czekoladą, 
dobrze wiesz, że możesz wybrać… obie! Czyli pyszne 
Monte Choco Flakes.

Wielbiciel Klasyki:
Tradycja jest dla Ciebie najważniejsza, bo pozwala Ci 
czuć się bezpiecznie. Dodatkowo wiesz, że wybierając 
tradycyjne smaki i połączenia, z całą pewnością 
będziesz zadowolony. Monte Cookies to pyszne 
maślane ciasteczka i klasyczny smak Monte. Idealna 
propozycja dla Ciebie.

Umysł Ścisły:
Ciągle masz w sobie coś z małego inżyniera… 
i jesteś z tego dumny. Sięgasz po Monte Waffl e Sticks 
i zanim pochłoniesz pyszny deser, starasz się ułożyć jak 
najwyższą wieżę z wafelków oblanych czekoladą.

Rockowa Dusza:
Uwielbiasz chrupać, a każdy posiłek umiesz 
przerodzić w symfonię smaków i… dźwięków! Monte 
Crunchy to Twój ulubiony deser połączony z pysznym 
muesli – czy istnieje lepszy (i smaczniejszy) instrument?



Istotne fakty.

Deser Monte z dodatkami:

Mleczny deser Monte z pysznymi dodatkami jest dostępny w ośmiu wariantach:

● Monte Cherry,
● Monte Cookies, 
● Monte Crunchy,
● Monte Choco Balls – nowość, w sprzedaży od września 2015 roku
● Monte Cappucino Balls – nowość, w sprzedaży od września 2015 roku
● Monte Cacao Cookies – nowość, w sprzedaży od września 2015 roku
● Monte Choco Flakes – nowość, w sprzedaży od września 2015 roku
● Monte Waffl  e Sticks – nowość, w sprzedaży od września 2015 roku

Produkt należy przechowywać w temperaturze +4 °C  do +8 °C. 

Spotkanie z rodziną, znajomymi, przerwa w pracy – jest wiele 
okazji, by porozmawiać o deserze Monte z dodatkami! 

Podczas spotkania rodzinnego
Gdy masz okazję spotkać się z bliskimi, rozmawiacie o tym, 
co ważnego i ciekawego dzieje się w życiu każdego członka 
rodziny. Wspomnij o Monte z dodatkami i poczęstuj wszystkich 
pysznym deserem. Porozmawiajcie o wspólnych ciepłych 
wspomnieniach, które przywołuje każdy z wariantów – 
to świetna okazja, by przywołać dawne chwile!

Podczas przerwy w pracy
Nie ma lepszej nagrody za dobrze wykonane zadanie niż 
słodka chwila przyjemności! Podczas rozmowy ze znajomymi 
z pracy wspomnij o projekcie Monte z dodatkami, w którym 
uczestniczysz. Jaki wariant najlepiej nadaje się na biurową 
przekąskę? 

Podczas zabawy
Przed dzieciakami nic się nie ukryje – a zwłaszcza słodki deser 
Monte! Gdy maluchy bawią się, a dorośli rozmawiają, wspomnij 
o Monte z dodatkami i poczęstuj milusińskich. Dajcie się ponieść 
fantazji i zabrać w niesamowitą przygodę!

Pomysły na rozmowy

Produkt należy przechowywać w temperaturze +4 °C  do +8 °C. 



www.trnd.pl/monte-z-dodatkami
trnd kontakt: mango@trnd.pl
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