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Rozdział I
Odkryj nową Żabkę! 

Jesteś zabiegany? Szukasz szybkiej przekąski? A może chcesz zrobić zakupy, nie tracąc 
czasu w dużych supermarketach? 

W drodze do pracy, w drodze do domu czy na spacerze - wpadnij do Żabki, wykorzystaj 
kupony i zaproś znajomych!

W projekcie będziesz miał okazję poznać bliżej nową odsłonę sklepu Żabka, a także odkryć 
oferowane produkty i usługi.

Przekonaj się, że z nową Żabką masz zawsze to, czego chcesz!

Wykorzystaj swoje kupony i dziel się wrażeniami na temat nowej Żabki ze znajomymi!

DLA WAS
•   3 x zestaw 2 hot-dogów Zaproś drugą 

osobę! SPRÓBUJCIE za 20gr

Zestaw Ambasadora

Masz już Twój Zestaw Ambasadora?

DLA CIEBIE!
•  5 x kupon pojedynczy hot-dog SPRÓBUJ za 10 gr
•  Przewodnik projektu, który właśnie czytasz
•   Książeczka Twojego Badania Opinii, służąca do 

zebrania informacji wśród Twoich rozmówców na 
temat nowej Żabki. Możesz zebrać informacje od 
nawet 20 osób!

DLA TWOICH ZNAJOMYCH
•   9 x  pojedynczy kupon hot-dog SPRÓBUJ  

za 10 gr do przekazania Twoim znajomym 

Oczywiście, że tak! Zapoznaję się z przewodnikiem projektu! 1
Zadanie
nr



Owocowospragniona?
Gdy będąc w biegu zapragniesz natychmiastowego 
orzeźwienia, wpadnij do Sokownioorzeźwialni,
jednym słowem do...Żabki!jednym słowem do...Żabki!

  

Niedobudzononiedosłodzona?
Po świeży zestaw porannej energii przyjdź rano 
do Kafejkocukierni, 
jednym słowem do...Żabki!

Głodny? Spragniony?
Na co masz dziś ochotę?

Konkretniewygłodzony?
Pyszne, szybkie i bardzo sycące zapiekanki prosto z pieca 
czekają na Ciebie w każdej chwili w Bistrozapiekankowni,
jednym słowem w...Żabce!

Bezlaktozowobezglutenowy?
Lepsze samopoczucie od śniadania po kolację bez konieczności 
odwiedzania specjalistycznych sklepów - wystarczy wyskoczyć 
do… Żabki!

Jedno miejsce, mnóstwo smacznych, 
zdrowych i szybkich nowości! 

Za każdym razem, gdy szukasz wygodnych rozwiązań, wpadaj 
do Kafejkokanapkowniosokowniocukiernioknajpkoprzekąskowni, 
jednym słowem do... Żabki!



Wykorzystałeś swoje kupony?

Oczywiście, że tak! Mój ulubiony hot-dog to 2
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Wykorzystaj swoje kupony* i zaproś 
znajomych na:

•   Hot Dog z parówką
•   Hot Dog z kabanosem
•   Hot Dog z chilii
•   Hot Dog z kaszanką
•   Hot Dog z kiełbaską bekon-ser

*kupon nie obejmuje hot-dog’a XXL

...jednym słowem ŻABKA!

Każdy powód jest dobry, by skoczyć 
do nowej Żabki!PRZEKĄSKI ZA 2 ZŁ

Szybkie, smakowite, 
w doskonałej cenie.

WYPŁATA GOTÓWKI W KASIE
Żabkowy bankomat.

Tylko 
10 gr

Kafejkoprzekąskownia
ŚWIEŻA KAWA Z EKSPRESU
Intensywny smak i aromat 
na codzień.

STARTERY I DOŁADOWANIA 
DO TELEFONÓW 
Zawsze  w zasięgu.

CIEPŁE PRZEKĄSKI
Dobrze znane z Żabki hot-dogi, zapiekanki 
i panini oraz liczne nowości w menu.

Śniadaniowniobankomat
ŚNIADANIA
Produkty śniadaniowe w dobrej
cenie oraz gotowe kanapki na drogę.

Hotdogodoładowalnia

Rozdział II
Wykorzystaj swoje kupony



Zapytałeś znajomych o opinię?

Przekazałeś kupony swoim znajomym?
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Oczywiście, że tak! Byłem ciekawy jak oceniają nową Żabkę.

Oczywiście, że tak! To była dla nich miła niespodzianka!

Zamieściłeś wpis w mediach społecznościowych?

5
Zadanie
nr

Oczywiście, że tak! Bo #mamcochcę dzięki #żabka 
a social media to moja codzienność.

Zaproś wybraną osobę na wspólny wypad do nowej Żabki - skorzystaj z niebieskich 
kuponów, które otrzymałeś. Takich okazji dzięki kuponom masz aż trzy! Czerwone 
kupony przekaż dziewięciu znajomym i przyjaciołom! 

Zapytaj znajomych i przyjaciół o to, jak oceniają nową Żabkę w porównaniu do starej wersji. 
Czy znajdują produkty, które zaspokajają ich codzienne potrzeby? 
Czy wiedzieli o usługach, jakie oferuje nowa Żabka?  

Kiedy wykorzystają swoje kupony, koniecznie poproś ich o opinię oraz wypełnienie 
książeczki Twojego Badania Opinii. Książeczka pozwala Ci zapytać oraz zebrać opinię 
od 20 osób! Zamień się w badacza i sprawdź, co na temat nowej Żabki sądzą Twoi znajomi! 
  

Podziel się kuponami ze znajomymi!

#żabka i #mamcochcę !

Masz ochotę na ciepłą przekąskę, wpadasz ugasić pragnienie, a może potrzebujesz 
wypłacić pieniądze? Z nową Żabką zawsze masz to, czego chcesz! Pokaż w fotorelacji, 
co nowego udało Ci się zdobyć w Żabce z #mamcochcę #żabka

Facebook
Podziel się ze znajomymi informacją, że bierzesz udział 
w projekcie! Wystarczy, że ustawisz  widoczność wpisu na 
„Publiczny”  i dodasz do niego hashtagi: #mamcochcę 
oraz #żabka

Instagram
Masz, co chcesz dzięki Żabce? 
Zrób zdjęcie dodając hashtagi: 
#mamcochcę oraz #żabka

co nowego udało Ci się zdobyć w Żabce z #mamcochcę #żabka

Blog
Masz własnego bloga? Stwórz wpis dotyczący nowej 
Żabki, Twoich wrażeń z udziału w projekcie oraz opinii 
o sklepie.  
Nie zapomnij o hashtagach #mamcochcę #żabka.

Rozdział III
Dziel się wrażeniami z projektu



Twoje zadania w projekcie

Odpakuj i rozpocznij testy

Zacznij od rozpakowania przesyłki i poznaj zawartość Twojego zastawu 
Ambasadora. Zapoznaj się z przygotowanym dla Ciebie przewodnikiem projektu, 
w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat nowej Żabki 
i samego projektu.

1

Zadanie wykonane:

Zapoznałem się z przewodnikiem projektu i informacją o kuponach.

Twoja opinia się liczy

W ramach zestawu Ambasadora otrzymałeś kupony i zapoznałeś się z ofertą nowej 
Żabki. Zespół odpowiedzialny za markę Żabka pragnie poznać Twoją opinię na temat 
nowej odsłony sklepu – ten projekt to umożliwia. Wykorzystaj tę okazję i powiedz, co 
myślisz o nowej Żabce.

Twoja szczera opinia jest dla nas bardzo ważna!

Ankiety będą dostępne w Twoim profi lu trnd. Otrzymasz wiadomość email, kiedy tylko 
formularze będą dostępne online. Wyniki są przekazywane osobom odpowiedzialnym 
za markę Żabka, więc upewnij się, że usłyszą również Twój głos!

2

Zadanie wykonane:

Wypełniłem ankietę początkową projektu
Wypełniłem ankietę końcową projektu

Zapytaj o opinię

Jedną z niesamowitych cech projektów trnd jest to, że możemy się w nich wcielić 
w rolę badaczy, zbierających opinie na temat produktów, które mamy okazję 
wypróbować. Załączona książeczka Twojego Badania Opinii pozwoli Ci zapytać do 
20 osób o ich opinię na temat nowej Żabki.

4

Zadanie wykonane:

Zebrałem opinię od swojej rodziny, znajomych i przyjaciół

Przekaż kupony

Przekaż kupony tym znajomym, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć nowej Żabki!
Pamiętaj, by opowiedzieć im o nowej odsłonie sklepu i swoich doświadczeniach.

3

Zadanie wykonane:

Przekazałem część kuponów swojej rodzinie, znajomym i przyjaciołom

Zamieść wpis w mediach społecznościowych

Poinformuj swoich przyjaciół i znajomych o swoim udziale w projekcie. Możesz 
to zrobić za pośrednictwem swojego profi lu w mediach społecznościowych.
Opublikuj zrobione przez siebie zdjęcie na portalu społecznościowym, dodając: 
#żabka i #mamcochcę.

5

Zadanie wykonane:

Opublikowałem post/zdjęcie na swoich kanałach społecznościowych 
z udziału w projekcie, dodając hashtagi #żabka #mamcochcę

W trakcie najbliższych tygodni trwania projektu możesz aktywnie uczestniczyć 
w dyskusjach na blogu:  www.trnd.pl/projekty/zabka

Twój kontakt w projekcie: mango@trnd.pl

Rozdział IV
Podsumowanie
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