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Odkryj Danonki w nowej 
odsłonie!

My, mamy, wiemy z doświadczenia, że proste rozwiązania są 
często najlepsze. Dlatego nowa odsłona Danonków podbija 
serca nie tylko dzieci, ale również rodziców.

W projekcie Danonki Ty i Twoje dziecko będziecie mieli 
możliwość spróbowania i ocenienia nowych Danonków. 
Danonki to wartościowa przekąska, dostosowana do potrzeb 
żywieniowych dzieci. Danonki są wzbogacone w wapń 
i witaminę D, które wspomagają prawidłowy wzrost i rozwój 
kości u dzieci. Nie zawierają natomiast syropu glukozowo-
fruktozowego, barwników*, sztucznych aromatów oraz 
konserwantów.

*w zależności od wariantu smakowego barwa produktu może pochodzić z dodanych koncentratów, 
szczegóły na opakowaniu.

Twój Zestaw AmbasadoraTwój Zestaw Ambasadora

•   Przewodnik Projektu, który otrzymasz przesyłką 
kurierską

•   Książeczkę Twojego Badania Opinii, służącą do 
zebrania informacji wśród Twoich rozmówców na 
temat nowych Danonków.

W wybranym przez siebie sklepie kup nowe Danonki w kubeczkach 50g oraz 
90g w dowolnym wariancie smakowym do maksymalnej kwoty 35 zł łącznie. 
Pamiętaj, aby w Twoim zestawie na pewno znalazł się flagowy wariant 
Danonków w kubeczkach 50g.  Zachowaj paragon potwierdzający zakupy.

Połową zakupionych Danonków poczęstuj znajomych i przyjaciół, 
którzy tak jak Ty mają dzieci! 

Paragon możesz przesłać korzystając 
z platformy do zwrotu kosztów – 
bezpośredni link znajdziesz na swoim 
profilu trnd. 

Masz już cały Zestaw Ambasadora?

Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu: 
https://www.trnd.com/pl/projekty/nowe-danonki/realizacja-projektu

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



Dobra przekąska dla dzieci powinna być wartościowa i oczywiście pyszna.
Musi zdobyć przychylność dzieci oraz zaufanie mam. Wszystkie te wymagania spełniają 
Danonki: mleczne przekąski, które są źródłem wapnia i witaminy D– od teraz dostępne 
w nowych, atrakcyjnych opakowaniach.

…powiedz „TAK” z Danonkami! 

Dziecko jest ciekawe świata. Odkrywa go po swojemu, poznaje i eksperymentuje. Bądź 
wyrozumiała i staraj się nie ograniczać jego możliwości i wiary we własne siły. 

Pamiętaj, że Twoje “Tak” może mieć fantastyczne skutki dla jego rozwoju. Dzięki 
samodzielności Twój maluch może wyrosnąć na osobę otwartą, odważną i mądrą. Postaw już 
teraz na rozwój swojego dziecka i… powiedz „TAK”!

Powiedz „TAK” swojemu dziecku…



Eksperci ds. żywienia polecają jako przekąski głównie trzy grupy produktów: świeże 
warzywa, świeże owoce i fermentowane produkty mleczne. Do tej trzeciej grupy 
zaliczają się właśnie Danonki.

To wartościowa przekąska, dostosowana do potrzeb żywieniowych dzieci. Danonki powstają 
aż z dwóch kubeczków mleka, są wzbogacone w wapń i witaminę D, które wspomagają 
prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci.. Wszystkie Danonki składają się wyłącznie 
z prostych składników, pysznie smakują i są wciąż:

Mamy mogą być pewne, że podają swoim pociechom wartościową przekąskę, która nie 
tylko pysznie smakuje, ale także może stanowić element zbilansowanej diety dziecka. 
Warto pamiętać, że dla dzieci ważna jest zróżnicowana dieta (której elementem mogą 
być Danonki) oraz zdrowy styl życia.

Dlaczego warto, żeby Twoje dziecko 
jadło właśnie Danonki? 

Wartościowa przekąska

*w zależności od wariantu smakowego barwa produktu 
może pochodzić z dodanych koncentratów, szczegóły na 
opakowaniu.

Pozytywna opinia IMiD
Danonki posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki 
i Dziecka, dlatego możesz mieć pewność, że są 
dostosowane do potrzeb żywieniowych dziecka.



Danonki – pytania i odpowiedzi Gdzie i kiedy dokonać zakupu zestawu 
Ambasadora?

W dowolnie wybranym sklepie znajdź nowe Danonki w kubeczkach. 1

Zeskanuj lub zrób zdjęcie paragonu. 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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Zwrot kosztów otrzymasz na podstawie poprawnie wgranego zdjęcia 
paragonu, które zostanie zweryfi kowany pomyślnie. Twoje dane zostaną 
użyte tylko do celów przelewu, a następnie usunięte po zakończeniu 
projektu. Zwrot kosztów za zakup Danonków w kubeczkach otrzymasz 
15 maja. 
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Zachowaj paragon! Jeżeli na paragonie znajdują się inne produkty, 
podkreśl pozycje z Danonkami. 2

Prześlij zdjęcie paragonu korzystając z platformy 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 7 maja. Jeżeli potrzebne będą poprawki, otrzymasz od nas 
informację mailową. Czas na poprawę błędnie wprowadzonych paragonów 
masz do 9 maja. 
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Danonki są wzbogacone w wapń, 
a witamina D została do nich dodana, 
aby wspomagać wchłanianie wapnia. 
Wapń i witamina D są potrzebne dla 

prawidłowego wzrostu i rozwoju 
kości u dzieci.

 

Dlaczego Danonki są 
wzbogacone w witaminę D?

Zawartość witaminy D w Danonkach 
została tak dobrana, aby mogły być one 
wartościowym elementem codziennej 
zróżnicowanej diety, a ich spożywanie 
było bezpieczne. Pamiętaj, że menu 

dziecka powinno być 
zróżnicowane.

Czy witaminę D można 
przedawkować, jedząc Danonki?

Stosunkowo długi okres przydatności do 
spożycia wynika z zachowania bardzo 
starannych, higienicznych warunków 

produkcji, stosowania doskonałej jakości 
surowców oraz zapewnienia odpowiednich 
warunków przechowywania w temperaturze 

chłodniczej. Dzięki temu Danonki 
zachowują świeżość przez cały okres 

przydatności do spożycia.

Dlaczego Danonki maja taki długi 
okres przydatności do spożycia?

Danonki to produkt spożywczy, więc 
nie można mówić o żadnych dziennych 

dawkach. Powinny one stanowić element 
urozmaiconej diety, czyli takiej, w której 
ilości różnych produktów powinny być 

uzależnione od potrzeb dziecka – między 
innymi jego wieku, wzrostu, wagi 

i aktywności fi zycznej.

 Jaka jest zalecana dzienna 
dawka Danonków?



#DanonkiPowiedzTak Pomysły na rozmowy 

Udział w projekcie Danonki to niezwykła okazja na kreatywną wycieczkę szlakiem 
przygód i wyobraźni, podczas której Twoje dziecko odkryje w sobie bohatera! Pokaż, jak 
mówisz „TAK” swojemu dziecku, zachęcając je do samodzielności i odpowiedzialności. 
Świetnym sposobem na podzielenie się aktywnością w projekcie będą zdjęcia 
zamieszczane w mediach społecznościowych!

Blog lub forum
Udzielasz się na forum dla mam? A może prowadzisz 
własnego bloga? Podziel się swoimi wrażeniami 
z testowania Danonków – świetnie, jeżeli relację 
uzupełnisz o zdjęcia zainspirowane hasłem „Powiedz 
TAK”. 

Instagram
My, mamy, dokumentujemy wiele momentów 
z życia dziecka. Każdy wydaje się wart 
uwiecznienia, bo każdy jest dla nas magiczny! 
Wrzuć na swój profi l na Instagramie zdjęcie 
z Waszej wspólnej przygody, a w jego opisie 
dodaj hashtag #DanonkiPowiedzTak! 

Spotkania w gronie rodziców to doskonała okazja, by podzielić się rekomendacjami 
produktów, które przypadły do gustu nam i naszym pociechom. 
 

Nowe opakowania Danonków
Podczas spotkania zapytaj, czy Twoi rozmówcy już widzieli na półkach sklepowych nowe 
opakowania Danonków. Etykiety zmieniły kolor na biały z czerwonymi elementami, a na ich 
tle umieszczony został Danonek – lubiana przez dzieci postać marki. Wyraźnie widoczny jest 
również wariant smakowy konkretnego produktu. A może zechcesz zaprezentować im nowe 
opakowanie Danonków, jednocześnie częstując ich pociechy?

Akcja „Powiedz tak”
Rozmowy rodziców są okazją do wymiany rad i doświadczeń, dotyczących wychowania 
naszych pociech. Każdy z nas uczy się, że mądrze używane przyzwolenia budują w dzieciach 
samodzielność, uczą odpowiedzialności za własne zachowania i pokazują konsekwencje 
wyborów i działań. Opowiedz rodzicom o inicjatywie „Powiedz tak” – zachęćcie dzieci do 
wspólnej zabawy, w której będą mogły wykazać się kreatywnością i odpowiedzialnością!
 

Facebook
Post na Facebooku daje unikalną okazję do podzielenia 
się całym albumem zdjęć – możesz więc krok po kroku 
pokazać, jak wspólnie z dzieckiem stawiliście czoła 
wyzwaniu. A wyzwania bywają różne: od wstania z łóżka 
i pójścia do przedszkola, po naukę alfabetu! Pamiętaj, 
by ustawić widoczność postu na „Publiczny” i dodać 
hashtag #DanonkiPowiedzTak – dzięki temu zespół 
czuwający nad projektem będzie mógł zapoznać 
się z Waszą historią.



Przewodnik projektu

Kup Zestaw Ambasadora  

Do codziennych zakupów dołącz Danonki w kubeczkach! 

Prześlij nam zdjęcie lub skan swojego paragonu korzystając z niewiarygodnie 
prostej platformy do zwrotu kosztów dostępnej pod adresem 
www.kabowe.trnd.com

Zrób zdjęcie swojego Zestawu Ambasadora – udokumentuj pierwsze wrażenia 
i reakcje Twojej pociechy! Zdjęcia opublikuj na swoim profi lu społecznościowym. 

1 Twoja opinia się liczy 

Zespół odpowiedzialny za markę Danonki chce poznać Twoją opinię. Wykorzystaj 
tę okazję i powiedz, jak oceniasz Danonki w kubeczku.

Podczas czterech tygodni trwania projektu zapraszamy Cię do wypełnienia:

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

Ankiety będą dostępne w 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. 
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Przeprowadź badanie opinii

Książeczka „Twojego Badania Opinii”, którą otrzymałaś w zestawie Ambasadora 
pozwoli Ci na przeprowadzenie 20 ankiet wśród znajomych i przyjaciół. Zebrane 
przez Ciebie informacje zostaną przeanalizowane i anonimowo przekazane 
osobom odpowiedzialnym za markę Danonki. 
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W trakcie najbliższych tygodni trwania projektu możesz aktywnie uczestniczyć 
w dyskusjach na blogu: www.trnd.pl/nowe-danonki

Twój kontakt w projekcie: nash@trnd.pl

Zespół odpowiedzialny za markę Danonki chce poznać Twoją opinię. Wykorzystaj 

Poczęstuj i przekaż najważniejsze informacje 

Połową zakupionych Danonków poczęstuj znajomych i przyjaciół, którzy tak jak 
Ty mają dzieci! Skorzystaj ze swojego profi lu społecznościowego i podziel się 
opinią z innymi #DanonkiPowiedzTak

Na co zwrócić uwagę? 

•   Danonki sa teraz w nowej odsłonie.

•    Danonki składają się wyłącznie z prostych składników, pysznie smakują           
i są wciąż: bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez barwników*, bez 
sztucznych aromatów, bez konserwantów.

•    Danonki posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, dlatego 
możesz mieć pewność, że są dostosowane do potrzeb żywieniowych dziecka.

To Ty jesteś Ambasadorką i wiesz najlepiej jaki produkt wybrałaś dla 
swojego dziecka! 
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Kiedy otrzymam zwrot kosztów?
Paragony możesz przesyłać do 7 maja. Jeżeli potrzebne będą poprawki, otrzymasz
od nas informację mailową. Czas na poprawę błędnie wprowadzonych paragonów masz 
do 9 maja. Zwrot kosztów otrzymasz 15 maja 2017. 

Na rachunku widnieje bardzo ogólna nazwa (np. jogurt Danone). Co zrobić, by paragon 
został zaakceptowany?
W takim wypadku zrób zdjęcie paragonu wraz z produktami, na przykład umieszczając 
je w tle zdjęcia. Jeżeli nazwa produktu na paragonie nie będzie jednoznaczna, poprosimy 
Cię o wgranie go ponownie, więc prosimy o zrobienie takiego zdjęcia zaraz po zakupie 
Danonków w kubeczku. 

Jaka jest moja nazwa użytkownika i hasło do zalogowania się na platformie do zwrotu 
kosztów? 
Aby zalogować się na platformie do zwrotu kosztów korzystaj z tego samego loginu i hasła 
którego używasz do korzystania z platformy trnd.pl. W sytuacji gdy na stronie trnd hasło 
zostanie zmienione, będzie automatycznie synchronizowane. 

Co mam zrobić, jeżeli po wgraniu paragonu otrzymam mailem wiadomość, że jest on 
niepoprawny?
Zastosuj się do instrukcji w mailu. Najpewniej 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. 

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

… poznajmy ją lepiej!

Czy muszę zakupić wszystkie Danonki w kubeczku za jednym razem? 
Nie. Zakupy możesz rozłożyć na 3 tury.  

Jaka jest łączna kwota mojego zwrotu za zakup?
Zwrot otrzymasz za zakup Danonków w kubeczku za kwotę nie większą niż 35 zł. 

Ile paragonów mogę przesłać?
Do trzech paragonów – jeśli zakupy dokonasz w turach.
 

Platforma do zwrotu kosztów w projekcie …

Potrzebujesz wsparcia? Twój kontakt w projekcie 
 – napisz, a pomożemy 



www.trnd.pl/nowe-danonki
trnd kontakt: nash@trnd.pl
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