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Nowość Zott Primo 
Odkryj pierwszy jogurt naturalny 

z dodatkami



Odkryj naturalną przyjemność w ośmiu 
smakach!

Czy rozsmakowujesz się w jogurcie naturalnym i doceniasz jego wartości odżywcze? 
Lubisz smak soczystych owoców, a może przyjemność, którą zapewnia chrupiące musli? 

Twój Zestaw Ambasadora

Właśnie trafi ła do Ciebie przesyłka zawierająca:

•  Przewodnik Projektu, który teraz czytasz.

•   Książeczkę Twojego Badania Opinii, służącą do zebrania informacji wśród 
Twoich rozmówców na temat Jogurtu Zott Natur z dodatkami. Możesz zebrać 
informacje od nawet 20 osób!

•   3 ekologiczne torby Zott Primo (w dalszej części przewodnika dowiesz się czym 
jest Zott Primo!), jedna dla Ciebie, a dwie dla Twoich ulubionych osób.

W sklepie kupisz (pamiętaj, aby zachować rachunek):

•   8 jogurtów z musli i 8 jogurtów z owocami dla Ciebie i dla Twojej 
rodziny (łącznie 16 jogurtów w ośmiu wariantach)

•   8 jogurtów z musli i 8 jogurtów z owocami dla 
Twoich przyjaciół i znajomych (łącznie 16 jogurtów  
w ośmiu wariantach)

Masz już cały Zestaw Ambasadora?
Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu: 
http://trnd.pl/zott-natur-z-dodatkami/

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

W sklepie kupisz (pamiętaj, aby zachować rachunek):

   8 jogurtów z musli i 8 jogurtów z owocami dla Ciebie i dla Twojej 
rodziny (łącznie 16 jogurtów w ośmiu wariantach)

   8 jogurtów z musli i 8 jogurtów z owocami dla 
Twoich przyjaciół i znajomych (łącznie 16 jogurtów  
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Ważne!

Jogurtów Naturalnych 

z dodatkami szukaj 

w sklepach na półce 

obok jogurtów 

naturalnych! 

Jogurtów Naturalnych 

w ośmiu wariantach)
Twoich przyjaciół i znajomych (łącznie 16 jogurtów  

Masz już cały Zestaw Ambasadora?



Musli orzechowe – 
Czeka Cię dzień pełen wyzwań? 

Musli orzechowe pomoże Ci  
być przez cały dzień na 
najwyższych obrotach!

Czeka Cię dzień pełen wyzwań? 
Musli orzechowe pomoże Ci  

Musli czekolada – banan – 
czekolada jest idealna na poprawę 

humoru, a banan doda Ci siły 
i energii, aby Twój dzień był 

super produktywny.

Musli tropikalne – 
papaja, ananas i kokos, pycha! Teraz 
wakacje na tropikalnych wyspach są 
na wyciągnięcie ręki… Nawet przy 

biurku w pracy!

Czeka Cię dzień pełen wyzwań? Czeka Cię dzień pełen wyzwań? 

super produktywny. wakacje na tropikalnych wyspach są 
na wyciągnięcie ręki… Nawet przy 

biurku w pracy!

Chrupiące miodowe musli – 
dzięki dodatkowi miodu jest 

to najbardziej chrupiący wariant, 
po prostu pyszne!

Jogurt Naturalny + chrupiące szaleństwo

Musli orzechowe – 

Rajska brzoskwinia – 
przenieś się do owocowego 

raju i daj się ponieść 
chwili!

przenieś się do owocowego 

Soczysta wiśnia – 
spełni oczekiwania nawet 
największych smakoszy 
i wielbicieli wiśniowych 

przysmaków.

Słodka jagoda – 
potrzebujesz chwili 

wytchnienia podczas długiego 
dnia? Słodka jagoda zabierze 
Cię w krótką podróż i doda Ci 

energii!

przysmaków. dnia? Słodka jagoda zabierze 
Cię w krótką podróż i doda Ci 

energii!

Słoneczna truskawka – 
już z pierwszym kęsem wrócą 
wspomnienia gorącego lata 

i pysznych polskich 
truskawek… 

Jogurt Naturalny + owocowy zawrót głowy



Teraz to Ty możesz zdecydować 
jak bardzo chcesz urozmaicić swój 

jogurt!

Co sprawia, że Jogurt 
Naturalny z dodatkami od 
Zott Natur jest wyjątkowy?

Zott naturalnie

Każdemu z nas zdarza się zaspać, zapomnieć śniadania lub 
najzwyczajniej zgłodnieć między posiłkami – wtedy najczęściej 
sięgamy po przekąski. Na szczęście Zott Natur przychodzi 
nam z ratunkiem. Nie musisz już wybierać między jogurtami 
z dodatkiem cukru, a klasycznym jogurtem naturalnym! 

Jogurt Naturalny Zott z dodatkami to zupełna nowość 
na polskim rynku, to pierwszy produkt, który łączy Twój 
ulubiony smak jogurtu naturalnego bez cukru z pysznymi 
dodatkami. 

Ogromną rolę w procesie powstawania produktów fi rmy 
Zott odgrywają dostawcy mleka. Współpraca z nimi jest 
wyjątkowo cenna dla fi rmy Zott i to ona w dużej mierze 
stanowi o bardzo dobrej pozycji spółki wśród producentów 
artykułów mleczarskich. 

Mleko oferowane przez gospodarstwo Państwa Kierstein 
wielokrotnie nagradzane były w konkursie „Supermleko”. 
W miejscowości Rozmierz w powiecie strzeleckim znajduje się 
hodowla, która uchodzi za wzorcową. Właściciele od lat dokładają 
starań, aby zapewnić zwierzętom komfortowe warunki życia. 

Krowy z gospodarstwa rodzinnego pana Jana Kałki, oprócz 
tego, że dają znakomite mleko, świetnie prezentują się na… 
wybiegach! Hodowca z Osieka w województwie opolskim 
preferuje odchów naturalny, który bardzo dobrze służy jałówkom. 
Około 50 młodych krów przez cały rok przebywa na specjalnie 
przygotowanym pastwisku, na którym znajduje się wiata 
chroniąca przed zimnem i wiatrem. Na koncie hodowcy znajdują 
się nagrody zdobyte w konkursie „Supermleko”.

Teraz to Ty możesz zdecydować Teraz to Ty możesz zdecydować 
jak bardzo chcesz urozmaicić swój 

jogurt!

Teraz to Ty możesz zdecydować 
jak bardzo chcesz urozmaicić swój 

+



Platforma do zwrotu kosztów 
w projekcie …

… poznajmy ją lepiej!

Ile opakowań jogurtu naturalnego z dodatkami, w ilu wariantach mogę zakupić?
Dla siebie oraz swojej rodziny możesz zakupić łącznie 8 opakowań z dodatkiem owoców 
i 8 opakowań z dodatkiem musli.
Dla swoich bliskich, przyjaciół i znajomych możesz zakupić dokładnie taką samą ilość 
jogurtów naturalnych z dodatkami, 8 opakowań z dodatkiem owoców i 8 z dodatkiem musli. 

Łącznie, w ramach swojego Zestawu Ambasadora, możesz zakupić 32 opakowania 
jogurtów naturalnych z dodatkami.
 
Jaka jest łączna kwota mojego zwrotu za zakup?
Zdajemy sobie sprawę, że ceny produktów mogą się różnić w zależności od sklepu i aktualnej 
oferty. Zwrot otrzymasz za zakup produktów za kwotę nie większą niż 55 PLN. 
 
Kiedy otrzymam zwrot kosztów?
Zwrot otrzymasz zaraz po zakończeniu projektu, pod warunkiem przesłania poprawnego 
paragonu. Szczegółowe informacje znajdziesz w mailach od zespołu trnd i na blogu projektu. 

Na rachunku, zamiast nazwy „Jogurt Naturalny z dodatkami” widnieje inna nazwa 
(np. jogurt naturalny, deser). Co zrobić, by paragon został zaakceptowany?
W takim wypadku, jeżeli zauważysz tę informację jeszcze na zakupach, poproś o wystawienie 
dodatkowego dokumentu (np. faktury) z pełną nazwą produktów, tj. „Jogurt Naturalny 
z dodatkami”. Jeżeli dostrzeżesz brak informacji na paragonie już w domu, wgraj paragon 
wraz ze zdjęciem produktów, które są w nim ujęte (na przykład umieszczając je w tle zdjęcia).

Po zmianie hasła na stronie trnd nie mogę zalogować się do platformy zwrotu kosztów. 
Co zrobić?
Prosimy Cię o kontakt mailowy na adres nash@trnd.pl. Jest to Twój ofi cjalny kontakt 
w projekcie i skuteczny sposób, by rozwiązać problem. Twoje hasło zostanie 
zsynchronizowane, a Ty otrzymasz mailowe potwierdzenie.

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.



Gdzie i kiedy dokonać zakupu zestawu 
Ambasadora?

Auchan  Carrefour  Eurocash  Kaufl and  Leclerc  Makro  Piotr i Paweł  Eko   
ABC  Delikatesy Centrum  Lewiatan  Groszek  Euro Sklep  PSD  Intermarche   
Selgros

Przewodnik projektu

Kup Zestaw Ambasadora Zott Natur 

Twoja opinia się liczy

Do codziennych zakupów dołącz Jogurt Naturalny z dodatkami. Prześlij nam 
zdjęcie lub skan swojego paragonu korzystając z niewiarygodnie prostej 
platformy do zwrotu kosztów dostępnej pod adresem www.kabowe.trnd.com. 
Zwrot otrzymasz poprzez przelew bankowy. W trakcie projektu możesz 
przysłać nam do trzech paragonów.

Następnie… ciesz się Jogurtami Naturalnymi z pysznymi dodatkami! Zrób 
zdjęcie swojego Zestawu Ambasadora i podziel się nim na swoim profi lu 
społecznościowym i na blogu projektu. Możesz to zrobić logując się do panelu 
„moje trnd”, gdzie znajduje się opcja „Prześlij raport”. 

Zespół odpowiedzialny za markę Zott Natur pragnie poznać Twoją opinię na 
temat produktów – ten projekt to umożliwia.
Wykorzystaj tę okazję i powiedz, co myślisz o Jogurcie Naturalnym z dodatkami.
Podczas czterech nadchodzących tygodni zapraszamy Cię do wypełnienia:

•    Ankiety początkowej, w której opowiesz o pierwszych wrażeniach na temat 
produktu

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

Ankiety będą dostępne w Twoim profi lu trnd. Zaproszenie do ich wypełnienia 
otrzymasz mailem. Wyniki są przekazywane osobom odpowiedzialnym za 
markę Zott Natur, więc upewnij się, że usłyszą również Twój głos. Otrzymasz 
wiadomość, kiedy tylko formularze będą dostępne online. 

1

2

1 Poszukaj Jogurtu Naturalnego z dodatkami w swoim 
ulubionym sklepie. Listę sklepów znajdziesz na dole strony.

2

4

Zachowaj rachunek! Jeżeli na rachunku znajdują się inne pozycje, 
podkreśl pozycje z Jogurtem Naturalnym z dodatkami. 

Otrzymasz zwrot kosztów gdy paragon zostanie zweryfi kowany 
pomyślnie. Twoje dane zostaną użyte tylko do celów przelewu 
w projekcie, a następnie usunięte po zakończeniu projektu. 

3
Zeskanuj lub zrób zdjęcie rachunku, a następnie prześlij je przez platformę 
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 końca trwania projektu. 

5
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!

Jogurt Naturalny Zott Natur z dodatkami znajdziesz w: 



Dziel się z bliskimi

Zapytaj o opinię

Poinformuj swoich znajomych o tym, że bierzesz udział w projekcie Zott Natur. 
Użyj swojego profi lu społecznościowego i zaproś ich do wspólnej zabawy 
z Jogurtem Naturalnym z dodatkami. 

Jeżeli ich smak przypadł Ci do gustu, podziel się jogurtami ze swoją rodziną 
i przyjaciółmi. Możesz…

•   Poczęstować bliskich i członków ich rodzin Jogurtem Naturalnym z ich 
ulubionymi dodatkami.

•   Podzielić się informacjami na temat Jogurtu Naturalnego z dodatkami,   
jak i informacją o Zott Primo z przyjaciółmi i znajomymi.

Na kolejnych stronach przewodnika znajdziesz sposoby na nawiązanie rozmowy 
o Jogurcie Naturalnym z dodatkami od Zott Natur ze znajomymi i przyjaciółmi.

Dzięki projektom trnd możemy poczuć się jak prawdziwi marketerzy, zbierający 
informacje na temat opinii o produkcie! 

Książeczka „Twojego Badania Opinii” pozwoli Ci spytać 20 osób o to, jakie wrażenie 
zrobił na nich Jogurt Naturalny z dodatkami.

W trakcie sześciu tygodni trwania projektu możesz aktywnie uczestniczyć 
w dyskusjach na blogu: http://trnd.pl/zott-natur-z-dodatkami/

Twój kontakt w projekcie: nash@trnd.pl

3
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Zdanie, którym warto podzielić się 
z innymi:

Nowość Zott Primo: 

Odkryj pierwszy 
jogurt naturalny 

z dodatkami 



Spotkanie ze znajomymi 
Zaskocz swoich znajomych przy najbliższej okazji i poczęstuj ich Jogurtem Naturalnym 
z dodatkami. Opowiedz im o projekcie, w którym bierzesz udział, na pewno będą chcieli 
dowiedzieć się jeszcze więcej! I nic dziwnego, to świetna okazja, aby podkreślić wyjątkowość 
innowacyjnego produktu od Zott Natur, to jedyny produkt łączący 100% naturalny jogurt 
i pyszne dodatki. Aby jeszcze bardziej pobudzić ich apetyty opowiedz o 8 różnych 
wariantach! I koniecznie zapytaj co myślą o nowości Zott Natur.

Pomysły na rozmowy 

Czytając przewodnik projektu pewnie już zauważyłaś/eś, że logo Zott Primo zastąpiło 
znane Ci logo Zott Natur!

Co to tak naprawdę znaczy dla nas - konsumentów? 

Marka Zott Natur stanie się wkrótce marką globalną, a jej produkty będą dostępne 
w wielu krajach! To co jest dla nas najważniejsze to fakt, że receptury produktów oraz ich 
wysoka jakość pozostaną bez zmian, więc nadal będziemy mogli cieszyć się naturalnymi 
produktami od fi rmy Zott! 

Już niedługo logo Zott Primo pojawi się na wszystkich produktach, które do tej pory znałeś 
jako produkty Zott Natur. 

Zott Primo

Podczas trwania naszego projektu w sklepach szukaj 
Jogutu Naturalnego z dodatkami z logo Zott Natur – 
nowe logo Primo pojawi się wkrótce!

Rozmowa w pracy
Zabierz ze sobą do pracy kilka wariantów Jogurtu Naturalnego z dodatkami wraz 
z Książeczką Badania Opinii i przewodnikiem projektu (możesz je zapakować w swoją 
nową ekotorbę Zott Primo!). Podczas przerwy na lunch opowiedz o zupełnej nowości 
od Zott Natur! Podkreśl, że to jedyny tego rodzaju produkt na polskim rynku! Zaskoczyć 
wszystkich informacją o zmianach jakie szykuje fi rma Zott. Poczęstuj znajomych jogurtami 
naturalnymi, które dla nich przyniosłeś. Wspólne testowanie to super zabawa i dobra okazja 
do przeprowadzenia Badania Opinii.



Pokaż nam bez czego nie wyobrażasz sobie dnia w pracy, w szkole, przed lub po 
zajęciach fi tness! Wybierz 4 lub 5 ulubionych przedmiotów, które masz zawsze ze sobą 
i zrób układankę z #ZottNaturalnie! Dodaj również #naturalniezmusili lub 
#naruralniezowocami w zależności od wariantu znajdującego się na zdjęciu!

Układanka z #ZottNaturalnie w roli 
głównej!

Marka Zott jest bardzo ciekawa jak bawisz się biorąc udział 
w projekcie! Zrób zdjęcie, nakręć fi lmik, na którym Ty lub 
Twoi bliscy, znajomi zajadają się Jogurtem Naturalnym 
z dodatkami! Zwłaszcza, że Jogurt Naturalny z dodatkami 
jest tak naturalnie pyszny, że znika w mgnieniu oka…

Nie czekaj i wrzuć je na swój profi l na Facebooku, 
Instagramie lub kanał YouTube! Pamiętaj, aby dodać 
#ZottNaturalnie, a w zależności od wybranego 
przez Ciebie wariantu #naturalniezmusli 
#naturalniezowocami! 

Następnie prześlij nam link do swoich publikacji 
poprzez formularz raportu dostępny w panelu 
„moje trnd”. Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich 
zdjęć i fi lmików!

Jogurt Naturalny z dodatkami sprawdzi się w każdej 
sytuacji. Krótka przerwa w pracy, drugie śniadanie, 
podwieczorek, a nawet przekąska po wizycie 
w klubie fi tness! Zabieraj Jogurt Naturalny z dodatkami 
codziennie rano ze sobą, a przekonasz się, że nie raz 
Cię uratuje i zapewni Ci naturalny zastrzyk energii! 

Publikacje online… naturalnie!

#naturalniezowocami

jest tak naturalnie pyszny, że znika w mgnieniu oka…



Jogurty Naturalne Zott

Jogurt Naturalny - doskonała jakość uzyskana dzięki 
najwyższym standardom produkcji. Jest gwarancją 
wyśmienitego smaku dla Ciebie i Twoich najbliższych. 
Idealnie sprawdzi się jako przekąska. Teraz również 
w wersji do picia.

Jogurt Naturalny typ Grecki - gwarancja 
wyśmienitego śródziemnomorskiego smaku
w Twojej kuchni.

Jogurt Naturalny bez laktozy - uwielbiasz cieszyć 
się smakiem jogurtu naturalnego? Jednakże po jego 
spożyciu czujesz się niekomfortowo? Przyczyną może 
być nietolerancja laktozy. Zott Primo ma dla Ciebie 
odpowiedź: jogurt naturalny bez laktozy. Ciesz się 
smakiem swojego ulubionego jogurtu bez ograniczeń! 
Szukaj w sklepach również w wersji do picia!

Jogurt Naturalny Gęsty - wyjątkowo aksamitna i gęsta 
konsystencja. Doskonały w kuchni jako zamiennik śmietany. 

Lista zadań!

Twoje zadania w projekcie!

Mała pomoc zawsze się przyda - dlatego przygotowaliśmy 
specjalnie dla Ciebie listę rzeczy, które powinieneś/powinnaś 
zrobić, by w pełni wykorzystać możliwości płynące z udziału 
w projekcie:  

    Rozpakuj i zapoznaj się z Zestawem Ambasadora, 
który otrzymasz przesyłką kurierską – Przewodnikiem 
Projektu oraz książeczką Twojego Badania Opinii

    Dokonaj zakupu 32 Jogurtów Naturalnych z dodatkami  
i prześlij paragon w celu zwrotu kosztów 

    Podziel się zdjęciami i fi lmami dokumentującymi udział 
w projekcie

    Prześlij wypełnione arkusze Twojego Badania Opinii

Wypełnij dwie ankiety projektowe:

    Ankietę Początkową

    Ankietę Końcową

Wymień się opiniami i doświadczeniami z pozostałymi 
Ambasadorami projektu Zott Natur: 
http://trnd.pl/zott-natur-z-dodatkami/

Jogurt Naturalny z miodem - pyszne połączenie Twojego 
ulubionego jogurtu kremowego Zott Primo z pysznym 
miodem. Idealna kompozycja dla osób, które mają ochotę 
na chwilę zdrowej słodyczy.



www.trnd.pl/zott-natur-z-dodatkami
trnd kontakt: nash@trnd.pl
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