
Extra wydajność.  
Zero kompromisów.

Również, jeśli chodzi o środowisko.

Sunlight 
Expert



#czystywybor #sunlight #projekttrnd

1. Wypróbuj Sunlight Expert 

Twoje zadania w projekcie

2. Pokaż innym swój czysty wybór

Pokaż rezultat działania 
Sunlight Expert na Twoim 
Instagramie i Facebooku.  
Zamieść pomysłową 
publikację w swoich mediach 
społecznościowych. Pamiętaj, 
aby dodać opis oraz hasztagi  
#czystywybor #sunlight 
#projekttrnd

Wypróbuj nowe tabletki 
Sunlight Expert i odkryj 
zupełnie nowy wymiar 
czystości. W projekcie  
otrzymasz jeden z trzech  
wariantów tabletek Sunlight.



3. Napisz opinię 

4. Podziel się Sunlight Expert ze znajomymi 

W przesłanym zestawie 
znajdziesz tabletki Sunlight 
Expert Extra Power, Citrus 
Fresh lub Extra Shine. Podziel 
się z bliskimi i podaruj im 
bezkompromisową czystość. 

Koniecznie zaraportuj swoją 
aktywność w projekcie 
logując się na swoje konto 
trnd, a na końcu projektu 
wypełnij ankietę końcową. 
Twoja opinia jest dla nas 
bardzo ważna!

5. Podsumuj projekt

Podziel się swoją opinią 
na temat Sunlight Expert. 
Wskazówki do tego, jak 
napisać wartościową opinię, 
znajdziesz na odwrocie.
Informację gdzie zamieścić 
opinię, otrzymasz mailowo 
w trakcie trwania projektu.



Twoja publikacja z Sunlight

O czym warto pamiętać?

Zadbaj o porządek oraz 
odpowiednią aranżację 
przestrzeni.

Przetrzyj obiektyw i zadbaj 
o dobre, najlepiej naturalne 
światło.

Na zdjęciu chcemy zobaczyć 
Ciebie i Twoje czyste naczynia.

Zaprezentuj bezkompromisową 
czystość z Sunlight Expert.

Pamiętaj, do każdej publikacji 
dodaj hashtag #czystywybor 
#sunlight #projekttrnd
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Czego nie robić?

Nie dodawaj zdjęć, które są 
słabej jakości, rozmazane lub 
zbyt ciemne - zadbaj o takie 
szczegóły i inspiruj innych!

Nie rób zdjęć z dziećmi lub ze 
zwierzętami.

Nie rób zdjęć ani filmów podczas 
rozpakowywania produktu  
z pudełka z logo trnd.

Nie udostępniaj zdjęć, na których 
będzie widoczne logo produktów 
innych marek.
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Pomysły na publikacje

#czystywybor #sunlight #projekttrnd

Podziel się 
#czystymwyborem 
z innymi, podczas 
wieczornej kolacji

Pokaż rezultat 
działania tabletek 
Sunlight Expert po 

umyciu Twoich naczyń

Stwórz kompozycję 
z użyciem  

opakowania tabletek 
Sunlight Expert



Poznaj gamę Sunlight Expert

Sunlight Expert 
Citrus Power

Cytrynowy zapach 
świeżości

Sunlight Expert 
Extra Shine

Nienaganny blask 
Twoich naczyń

Sunlight Expert 
Extra Power
Zero szans dla 
przypalonych i 

trudnych zabrudzeń

W projekcie otrzymasz 
do przetestowania jeden 
z trzech wariantów 
Sunlight Expert o 
pojemności 40 tabletek! 

Sunlight Expert Extra Power to coś więcej niż zwykłe tabletki do zmywarki. To maksymalnie 
wydajna formuła, która nie uznaje żadnych kompromisów, jeśli chodzi o czystość. Tabletki 
zapewniają perfekcyjne rezultaty po każdym myciu i doskonale radzą sobie nawet z najtrud-
niejszymi zabrudzeniami, a dzięki nowemu opakowaniu są jeszcze łatwiejsze w użyciu.



Jak stosować tabletki Sunlight Expert?

UWAGA!
Produkt działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera Subtilisin. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej.

1.  Umieść brudne naczynia w zmywarce. Nie musisz namaczać ich przed uruchomieniem 
cyklu.

2.  Włóż tabletkę Sunlight Expert do pojemnika na środek czyszczący. Nie usuwaj folii 
(hydrofilmu), która zabezpiecza tabletkę. Folia jest rozpuszczalna w wodzie.

3. Nie umieszczaj tabletki w komorze zmywarki, ani koszu na sztućce.

4. W przypadku bardzo twardej wody, dodaj sól zmiękczającą.

5.   Uruchom cykl mycia. Tabletki Sunlight Expert są maksymalnie skuteczne  
również w trybie eko, dzięki czemu możesz zrobić jeszcze więcej dla środowiska!



Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/sunlight-expert
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© 2019 trnd Central Eastern Europe Kft. Sp z o. o. Oddział w Polsce

O czym warto pamiętać? Czego nie robić?

Podczas pisania swojej opinii, skorzystaj z pytań poniżej:
• Jak oceniasz skuteczność tabletek Sunlight Expert?
• Co sądzisz o efektywności tabletek Sunlight Expert w przypadku  

przypalonych zabrudzeń i twardej wody?
• Jak oceniasz zapach tabletek Sunlight Expert?
• Co uważasz o opakowaniu tabletek Sunlight Expert?

Opinia Sunlight Expert

Spraw, aby Twoja opinia była 
zwięzła. Maksymalna długość 
to 4 zdania.

Stwórz prawdziwą, szczerą 
opinię.

Oceń efekt uzyskany dzięki 
Sunlight Expert.

Odnieś się wyłącznie do  
osobistych doświadczeń  
z użytkowania Sunlight Expert.
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Twoja opinia nie może być 
formą reklamy – oceń produkt 
rzetelnie.

Twoja opinia nie może zawierać 
sformułowań i informacji 
dostępnych w opisie produktu.

Unikaj informacji o testowaniu 
produktu.

Twoja opinia nie może zawierać 
informacji o projekcie i platformie 
trnd – administratorzy innych stron 
uznają takie treści za formę reklamy!
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