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Masz pytania ?
Napisz na adres: asia@trnd.pl

1. Odkryj płyn do prania 3w1 Perwoll Renew & Blossom

Wypróbuj płyn do prania 3w1 Perwoll Renew  & Blossom
i przekonaj się, że Twoje ubrania mogą wyglądać jak 
nowe. Do swojej dyspozycji w zestawie znajdziesz 
jedno opakowanie płynu o pojemności 1,8L.

2. #PoczujSięKwitnąco i publikuj w mediach społecznościowych

Pokaż rezultat działania Perwoll Renew  & 
Blossom na Twoim Instagramie i Facebooku. 
Zamieść pomysłowy post, dodając 
opis oraz hashtagi  #PerwollBlossom 
#poczujsiękwitnąco #projekttrnd oraz 
oznacz @askteamclean.pl

W swoich działaniach wykorzystaj również 
Instastory lub relacje na Facebooku. Niech 
o Perwoll Renew & Blossom dowie się 
jak najwięcej Twoich followersów!

Odkryj płyn do prania 3w1 Perwoll Renew & Blossom

Perwoll Renew  & Blossom
i przekonaj się, że Twoje ubrania mogą wyglądać jak 

Pamiętaj!

jak najwięcej Twoich followersów!
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3.  Podziel się saszetkami Perwoll ze 
znajomymi 
W przesłanym zestawie znajdziesz 
pięć saszetek Perwo�  Renew  & Blo� om. 
Podaruj je bliskim Ci osobom, aby 
również mogły wypróbować Perwoll 
i cieszyć się pięknym zapachem swoich 
ulubionych ubrań każdego dnia.

4.  Podarowałeś saszetkę? 
Zbierz opinię.
Zbierz opinie na temat Perwoll 
Renew  & Blossom wsród osób, 
którym przekazałeś saszetkę do 
wypróbowania - użyj do tego 
książeczki ,,Twoje badanie opinii“ – 
poproś ich o wypełnienie, 
a odpowiedzi zaraportuj na trnd.pl.

5. Wypełnij ankietę końcową
Pod koniec projektu pamiętaj, 
aby wypełnić ankietę końcową, 
dostępną na platformie trnd. Twoja 
opinia jest dla nas bardzo ważna!

Twoje zadania w projekcie

Koniecznie prześlij nam linki do wszystkich swoich publikacji 
w mediach społecznościowych, logując sią na swój profi l trnd. 
Na stronie głównej, w części dotyczącej projektu Perwoll znajdziesz 
odpowiednią zakładkę do zaraportowania swoich aktywności.
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#PerwollBlossom #poczujsiękwitnąco 
#projekttrnd @askteamclean.pl

Dla Ciebie

Dla Twojego 
z n ajomego

#PoczujSięKwitnąco i publikuj w mediach 
społecznościowych z #PerwollBlossom

Twój zestaw Infl uenceraOdkryj Perwo  Renew & Blo	 om #PoczujSięKwitnąco i publikuj w mediach 
społecznościowych z #PerwollBlossom

Twoje publikacje - wskazówki
Perwoll Renew & Blossom to pierwszy płyn do prania 3w1 
o eleganckim zapachu, do prania tkanin ciemnych, kolorowych 
i jasnych.  Płyn nadaje Twoim ubraniom przyjemny, elegancki, 
kwiatowy zapach. Przeznaczony jest do wszystkich rodzajów 
tkanin i kolorów. Twoje ubrania zachowają swój kształt oraz 
będą pięknie pachnieć już po pierwszym praniu.

*Butelka 3,6L i 4,05L nie zawiera plastiku z recyklingu.

Twoje publikacje - wskazówkiTwoje publikacje - wskazówkiTwoje publikacje - wskazówkiTwoje publikacje - wskazówki

•   Dodaj #PerwollBlossom #poczujsiękwitnąco #projekttrnd 
oraz oznacz @askteamclean.pl,

•   Zamieść opis i podziel się Twoimi wrażeniami ze stosowania 
produktu – daj znać, jak oceniasz kwiatowy zapach i jakość 
tkanin po praniu.

•  Zadbaj, aby logo produktu było widoczne na publikacji.
•   Niech Twoja publikacja będzie naturalna – zamieść zdjęcie 

przedstawiające produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.
•  Zadbaj o porządek oraz odpowiednią aranżację przestrzeni. 
•  Na zdjęciu chcemy zobaczyć Ciebie i Twoje czyste pranie.
•  Dla Twoich InstaStories możesz pobrać fi ltr dostępny na 
profi lu @askteamclean.pl

•   Nie dodawaj zdjęć, które są słabej jakości, 
rozmazane lub zbyt ciemne - zadbaj 
o szczegóły.

•   Nie rób zdjęć z dziećmi, czy ze 
zwierzętami. 

•   Nie używaj fi ltrów do twarzy, jeśli 
zamieszczasz swoje zdjęcie 
z produktem.

•   Nie rób zdjęć ani fi lmów podczas 
rozpakowywania produktu 
z pudełka z logo trnd.

•   Nie udostępniaj zdjęć, na których 
będą widoczne produkty oraz logo 
innych marek.

O czym warto pamiętać?

Czego należy unikać?

Zadbaj, aby logo produktu było widoczne na publikacji.
Niech Twoja publikacja będzie naturalna – zamieść zdjęcie 
przedstawiające produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zadbaj o porządek oraz odpowiednią aranżację przestrzeni. 
Na zdjęciu chcemy zobaczyć Ciebie i Twoje czyste pranie.
Dla Twoich InstaStories możesz pobrać fi ltr dostępny na 

#PerwollBlossom #poczujsiękwitnąco 

Właściwe dozowanie

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać 
zalecanej instrukcji na etykiecie 
produktu.
Pranie w pralce (woda miękka 
i średnio twarda)
60 ml tkaniny lekko zabrudzone
90 ml tkaniny średnio zabrudzone
120 ml tkaniny bardzo zabrudzone

Pranie ręcznie
60 ml na 10 litrów wody

Zalecana temperatura
Nadaje się do prania w 
temperaturze od 20 °C do 60 °C.

Wydajność
900 ml = 15 prań
1,8L = 30 prań
2,7L = 45 prań
3,6L = 60 prań
4,05L = 67 prań
Nadaje się do wszystkich 
rodzajów tkanin.

1.  Pokaż efekty prania z Perwoll – 
zrób zdjęcie produktu w otoczeniu 
pięknie pachnącego prania.

2.  Pokaż swoje ulubione ubrania, które wyglądają jak nowe, 
dzięki Perwoll! Stwórz pomysłową kompozycję - pokaż piękne 
i odnowione tkaniny, możesz także wykorzystać kwiaty oraz inne 
elementy, które kojarzą się ze świeżością i pięknym zapachem.

Twoje publikacje - wskazówki

• To idealny płyn do prania o eleganckim, kwiatowym 
zapachu, który jednocześnie dba o jakość Twoich ubrań. 

• Dzięki formule Color & Fibre Care ubrania zachowują swój 
kształt i kolor.

• Opakowanie przyjazne środowisku – butelka pochodzi 
w 50% z plastiku z recyklingu.*

• Butelka w 100% przeznaczona do recyklingu, zaleca się 
oddzielić butelkę od zakrętki przed włożeniem do kosza 
na plastik.

Co wyróżnia Perwoll Renew & Blossom?

• 

• 

• 

• 

na plastik.

#projekttrnd @askteamclean.pl#projekttrnd @askteamclean.pl
Nadaje się do wszystkich Nadaje się do wszystkich Nadaje się do wszystkich 
rodzajów tkanin.rodzajów tkanin.rodzajów tkanin.
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