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Nowa jakość golenia

Widok idealnie ogolonej twarzy sprawia Ci przyjemność, 
ale z powodu podrażnień golenie stało się uciążliwym 
obowiązkiem? Szukasz innowacyjnych rozwiązań aby, 
przekształcić codzienną rutynę w przyjemny rytuał? 

Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie - przedstawiamy 
nową maszynkę od marki Wilkinson Sword!

Dołącz do grona Ambasadorów i podejmij wyzwanie                          
z rewolucyjną maszynką Wilkinson Sword Hydro Connect 5.

W przewodniku projektu znajdziesz wszystkie informacje na 
temat maszynki Wilkinson Sword Hydro Connect 5 oraz poznasz 
zadania, które czekają na Ciebie w projekcie. Do dzieła! 

▪    Maszynka Wilkinson Sword Hydro Connect 5

▪    12 pojedynczo zapakowanych ostrzy Wilkinson Sword Hydro Connect 5. 
 3 zostaw dla siebie, a 9 przekaż kolegom i znajomym, którzy używają      
 jakichkolwiek maszynek Gillette® Fusion®† 

 ▪    20 ulotek z kodem zniżkowym upoważniającym do jednorazowego 
zakupu opakowania 4 ostrzy Wilkinson Sword Hydro Connect 5 w 
drogeriach Rossmann z 20% rabatem!

 ▪   Przewodnik projektu

Twój zestaw Ambasadora

Masz już cały zestaw Ambasadora?
Podziel się swoimi wrażeniami na blogu projektu:
https://www.trnd.com/pl/projekty/wilkinson/realizacja-projektu

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami pod adresem: avocado@trnd.pl

† HYDRO CONNECT™ nie jest wytwarzane ani dystrybuowane przez fi rmę The Gillette 
Company LLC, która jest właścicielem zarejestrowanych znaków towarowych Gillette®  i Fusion®



Uchylny trymer

Pojemnik z żelem 
nawilżającym 
zamiast zwykłego 
paska

5 ostrzy z systemem 
ochrony skóry Skin 
Guards

Kompatybilność ze 
wszystkimi rączkami 
marki Gillette® Fusion®† 
oraz Wilkinson Sword 
Hydro CONNECT™

Metalowa rączka
z gumowymi 
elementami 

Poznaj rewolucję w męskiej 
pielęgnacji twarzy

† HYDRO CONNECT™ nie jest wytwarzane ani dystrybuowane 
przez fi rmę The Gillette Company LLC, która jest właścicielem 
zarejestrowanych znaków towarowych Gillette® i Fusion®

† HYDRO CONNECT™ nie jest wytwarzane ani dystrybuowane przez fi rmę The Gillette Company LLC, która 
jest właścicielem zarejestrowanych znaków towarowych Gillette® i Fusion®

Nowe wkłady Wilkinson Sword Hydro Connect 5 pasują nie tylko do 
rączki Wilkinson Sword Hydro Connect™, ale również do wszystkich 
rączek Gillette® Fusion®†. 

Teraz Twoi znajomi mogą wypróbować nowe wkłady Wilkinson bez 
konieczności wymiany rączki! 

Innowacyjne rozwiązanie dla 
Ciebie  i Twoich znajomych

Uniwersalne 
wkłady



Zmień zwykły pasek 
nawilżający…

Codzienne golenie standardową maszynką może powodować 
podrażnienia. Zwykły pasek nawilżający szybko wysycha, 
a golenie bez nawilżenia mocno podrażnia Twoją skórę. 

Główną zaletą nowej maszynki i wkładów Wilkinson Sword 
Hydro Connect 5 jest pojemnik z żelem nawilżającym zamiast 
zwykłego paska. Zapewnia on natychmiastową ochronę 
i nawilża skórę podczas golenia.

Żel aktywowany jest pod wpływem wody i uwalnia się za 
każdym razem, gdy włożymy maszynkę pod wodę.

System natychmiastowej ochrony i nawilżenia zapewnia uczucie 
zadbanej skóry, które utrzymuje się aż do jednej godziny po 
goleniu.

… na żelową innowację 
Wilkinson Sword Hydro Connect 5!

OCHRONA PRZED 
PODRAŻNIENIAMI 
I NAWILŻENIE SKÓRY DO 
1 GODZINY PO GOLENIU!



Wkład nowej maszynki Wilkinson Sword Hydro Connect 5  wyposażony 
jest w pięć ostrzy Ultra Glide z wbudowanym systemem ochrony 
Skin Guards, który pomaga kontrolować układ skóry pod ostrzami, 
wygładzając jej powierzchnię w celu redukcji podrażnień.

Twoja skóra będzie nie tylko nawilżona aż do jednej godziny po goleniu, 
ale również wyjątkowo gładka.

Idealnie gładka skóra

System ochrony 
skóry Skin Guard

5 ostrzy Ultra 
Glide dla idealnie 

gładkiego golenia

Nowe rozwiązanie Wilkinson Sword Hydro Connect 5 pozwala  użyć 
wszystkich pięciu ostrzy jako trymera!

Funkcja uchylnego trymera zastosowana we wkładzie Wilkinson 
Sword Hydro Connect 5 pozwala na odchylenie pojemnika z żelem, 
dzięki czemu  ogolisz trudno dostępne miejsca, jak te pod nosem 
czy baki. 

Uchylny trymer

Wystarczy jeden 
ruch kciukiem, aby 
odsłonić wszystkie 
5 ostrzy



Przetestowałeś już maszynkę Wilkinson Sword Hydro Connect 
5 na własnej skórze? Świetnie! Czas zaskoczyć swoich kolegów 
nowością od Wilkinson!

Twoje zadanie do wykonania

Nie od dziś wiadomo, że dobra strategia to klucz do sukcesu. Podziel się 
z kolegami i znajomymi swoją strategią jak wygrać codzienne bitwy 
z podrażnieniami po goleniu.

Pełen sukces!

Od czego zacząć?

Krok 1. 
Dowiedz się, którzy z Twoich kolegów 
i znajomych posiadają jakąkolwiek 
maszynkę do golenia Gillette® Fusion®†.

Przekaż  im po jednym ostrzu Wilkinson 
Sword Hydro Connect 5. Wraz z ostrzem 
przekaż ulotkę, na której znajduje się kod 
zniżkowy upoważniający do jednorazowego 
zakupu opakowania 4 ostrzy Wilkinson 
Sword Hydro Connect 5 w drogeriach 
Rossmann z 20% rabatem!

Krok 3. 

Zaskocz ich swoją wiedzą na temat 
nowości od Wilkinson Sword - powiedz 
o  innowacyjnym zbiorniku z żelem, który 
nawilża i zapobiega podrażnieniom oraz, 
że nowe ostrza pasują do każdej 
maszynki Gillette® Fusion®†.

Krok 2. 

† HYDRO CONNECT™ nie jest wytwarzane ani dystrybuowane przez fi rmę The Gillette Company LLC, która 
jest właścicielem zarejestrowanych znaków towarowych Gillette® i Fusion®

Podziel się z innymi opinią o nowości od Wilkinson Sword – wykorzystaj swoje umiejętności 
w terenie i sieci wirtualnej.

Wskazówki znajdziesz na następnych stronach!

Osiągnij swój cel – 
golenie bez podrażnień!

Podziel  się z innymi opinią o nowości od Wilkinson Sword, 
przekaż ulotkę. 

Przetestowałeś nową maszynkę Wilkinson Sword Hydro Connect 5.

Przekazałeś kolegom i znajomym ostrza Wilkinson Sword Hydro 
Connect 5 wraz z ulotkami upoważniającymi do do jednorazowego 
zakupu opakowania 4 ostrzy Wilkinson Sword Hydro Connect 5 
w drogeriach Rossmann z 20% rabatem.



Podziel się swoją strategią na 
podrażnienia z innymi

Przerwa w pracy, trening na siłowni, a może wieczorne spotkanie? W każdej 
z tych sytuacji możesz podzielić się z kolegami i znajomymi swoją strategią 
na podrażnienia!

Wykorzystaj siłę jaką daje Ci Internet i podziel się swoją strategią na 
podrażnienia z innymi poprzez wpisy na profilach społecznościowych!

Dokładnie tak samo jak w przypadku rozmowy o ostatnim meczu piłki 
nożnej, planie treningowym na siłowni, wymianie klocków oraz tarcz 
hamulcowych w samochodzie lub tym co zwróciło Twoją uwagę w Internecie 
i chcesz się tym podzielić z innymi! Po prostu bądź sobą!

Dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego wpisu: informujesz znajomych  
o wydarzeniu, wstawiasz swoje zdjęcie bo chcesz zainspirować innych, wyrażasz swoje 
zdanie na dany temat! Pamiętaj oczywiście o hasztag - #strategiagolenia #Wilkinson  

Być może prowadzisz własnego bloga lub jesteś aktywny na forach dla mężczyzn? Świetnie! 
Podziel się z innymi swoją opinią o nowej maszynce od Wilkinson Sword, a dokładnie tym 
co ją wyróżnia!  Pojemnik z żelem nawilżającym zamiast zwykłego paska, uchylny trymer, 
kompatybilność z rączką maszynek Gillette® Fusion®†.

 W terenie… W sieci wirtualnej…

 Jak to zrobić?  Jak to zrobić?

† HYDRO CONNECT™ nie jest wytwarzane ani dystrybuowane przez firmę The Gillette Company LLC, 
która jest właścicielem zarejestrowanych znaków towarowych Gillette® i Fusion®



Podsumowanie: Twoje zadania 
w projekcie Wilkinson  

Odpakuj i rozpocznij testy

Bądź aktywnym Ambasadorem

Zacznij od rozpakowania przesyłki i poznaj zawartość Twojego zestawu 
Ambasadora. Zapoznaj się z przygotowanym dla Ciebie przewodnikiem projektu, 
w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat nowej maszynki 
Wilkinson Sword Hydro Connect 5 oraz samego projektu.

Pierwsze wrażenie udokumentuj, najlepiej robiąc zdjęcia.

Potem możesz je dodać, logując się na swój profi l trnd.

Zadanie wykonane:
   Rozpocząłem testy maszynki Wilkinson Sword Hydro Connect 5    

Przekaż ostrza i ulotki z kuponem zniżkowym kolegom i znajomym. Wrażeniami 
z testowania Wilkinson Sword Hydro Connect 5 możesz dzielić się w trakcie 
trwania projektu. Użyj kanałów społecznościowych takich jak Facebook, Youtube 
lub Instagram i stwórz fotorecenzję lub wideorecenzję. 

Zadanie wykonane:
   Stworzyłem i opublikowałem fotorecenzję.                                       
   Stworzyłem i opublikowałem wideorecenzję.                                   
    Przekazałem ostrza oraz ulotki z kodem zniżkowym upoważniającym do 

jednorazowego zakupu opakowania 4 ostrzy Wilkinson Sword Hydro Connect 
5 w drogeriach Rossmann z 20% rabatem.  
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Przekaż informacje zwrotne 

Hilf mit bei der Marktforschung.

Przekaż informacje zwrotne dotyczące Twojego udziału w projekcie oraz wyraź 
swoją opinię na temat nowej maszynki Wilkinson Sword Hydro Connect 5 
w trakcie trwania projektu, biorąc udział w dwóch ankietach internetowych. 

Kiedy tylko ankieta będzie dostępna, zostaniesz o tym poinformowany mailowo, 
a na Twoim profi lu trnd pojawi się wiadomość. 

Twoja szczera opinia jest dla nas bardzo ważna! 

Zadanie wykonane:
   Wypełniłem ankietę na początku projektu.                                  
   Wypełniłem ankietę na końcu projektu.     

Wszystkiego o projekcie dowiesz się na blogu projektu: www.trnd.pl/wilkinson

Czekamy na Twoje pytania i propozycje tematów, które warto poruszyć 
na blogu projektu. Prosimy o Twoje komentarze na blogu lub informacje 
na adres: avocado@trnd.pl.

Dziękujemy!

3



www.trnd.pl/wilkinson/
Trnd kontakt: avocado@trnd.pl

2017 trnd Central Estern Europe Kft. Sp. Z o.o. Oddział w Polsce.


