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Jogurty Zott Primo – 
Twój najlepszy wybór 
prosto z natury!

W życiu stawiasz na zdrowe wybory? Zawsze szukasz 
produktów najwyższej jakości? Cenisz wartości odżywcze 
i smak jogurtu naturalnego? 

Jogurty Zott Primo to wyśmienite towarzystwo w każdej sytuacji 
– od szybkiej przekąski po najbardziej zaskakujące kuchenne 
eksperymenty. Projekt w którym bierzesz udział, to okazja do 
poznania licznych zastosowań jogurtów Zott Primo. Do wspólnej 
przygody zaproś swoich bliskich i znajomych którzy chętnie 
sięgają po naturalne produkty spożywcze. 

Na kolejnych stronach tego przewodnika znajdziesz 
informacje na temat swoich zadań w projekcie, Zestawu 
Ambasadora i jogurtów Zott Primo. 
Gotowi? Zaczynamy!

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

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

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 Jogurtów Zott Primo. Możesz zebrać 
informacje od nawet 20 osób!

W ramach budżetu w wysokości 35 zł możesz zakupić wybrane przez 
siebie jogurty Zott Primo. Połowę budżetu wykorzystaj na zakupy dla 
siebie, połowę – na zakupy dla bliskich i przyjaciół. Informacje 
o produktach objętych akcją znajdziesz na stronach 4. i 5. przewodnika.

Twój Zestaw Ambasadora

o produktach objętych akcją znajdziesz na stronach 4. i 5. przewodnika.
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Świetny wybór dla:

Jogurt Naturalny Zott Primo bez 
laktozy (180g) – jeden z pierwszych 
produktów bez laktozy dostępnych 

na rynku – idealny dla osób, które nie 
tolerują laktozy. To jogurt o łagodnym, 

wyśmienitym smaku – idealnie sprawdza 
się zarówno w procesie gotowania, jak 

i w roli przekąski.

Jogurt Naturalny Zott Primo 
słodzony miodem (150g) – jedyna 

w swoim rodzaju wyśmienita 
receptura – słodzony miodem, 

nie cukrem!

idealny dla mnie

Świetny wybór dla:

receptura – słodzony miodem, 
nie cukrem!

idealny dla mnieidealny dla mnie

Zott Primo Jogurt Grecki (dostępny 
w dwóch pojemnościach: 220g 

i 330g) – jogurt o gęstej, kremowej 
konsystencji który świetnie sprawdza 
się zarówno podczas gotowania, jak 
i jako dodatek – na przykład do sałat 

lub sosów.

idealny dla mnie

Świetny wybór dla:

Wyśmienite jogurty pitne 
(warianty: słodzony wyłącznie 

miodem, i bez laktozy 
w pojemności 200g) – świetny 
sposób na orzeźwienie, idealny 

zwłaszcza podczas letnich 
upałów.

idealny dla mnie

Świetny wybór dla:

idealny dla mnie

Świetny wybór dla:

Zott Primo z dodatkami. To 
innowacyjne połączenie kremowego, 
delikatnego jogurtu naturalnego Zott 

Primo i pysznych dodatków.

idealny dla mnie

Świetny wybór dla:

Zott Primo Jogurt Gęsty 
(dostępny w dwóch 

pojemności: 150g i 330g) – 
nowość wśród produktów 
marki Zott Primo. Idealny 

do gotowania – na przykład 
zup, sałatek i sosów.

idealny dla mnie

Świetny wybór dla:

nowość wśród produktów 
marki Zott Primo. Idealny 

do gotowania – na przykład 
zup, sałatek i sosów.

idealny dla mnie



Nasze życie składa się z wyborów. Od tych największych, po codzienne. Kiedy mamy 
rodzinę, tych wyborów jest jeszcze więcej. Dlatego ważne, żeby być pewnym najwyższej 
jakości produktów, które wrzucamy do koszyka.

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”.

W ofercie Zott Primo znajdziemy produkty, które łączą naturalność produktów oraz 
dopasowanie do potrzeb i preferencji konsumenta. To właśnie dzięki współpracy z Wami 
fi rma Zott stworzyła produkty takie jak jogurt Zott Primo bez laktozy i jogurt Zott Primo 
słodzony wyłącznie miodem. Dzięki rozbudowanej ofercie produktów, jogurty Zott Primo 
mogą towarzyszyć Tobie i Twoim bliskim przez cały dzień – zarówno jako składnik ciepłych 
lub zimnych dań, jak i przekąska w biegu.

W życiu wybieram jakość Jakość Zott Primo

wiata chroniąca przed zimnem i wiatrem. Na koncie hodowcy znajdują się nagrody zdobyte 



Jakie produkty mogę zakupić w ramach 
projektu?
W ramach swojego Zestawu Ambasadora 
możesz zakupić produkty marki Zott Primo 
ujęte na stronie 4. i 5. Przewodnika: Jogurt 
Naturalny Zott Primo słodzony miodem, 
Jogurt Naturalny Zott Primo bez laktozy, 
Jogurt Naturalny Zott Primo Grecki, Jogurt 
Naturalny Zott Primo do picia – słodzony 
miodem lub bez laktozy. 
 
Jaka jest łączna kwota mojego zwrotu za 
zakup?
Dysponujesz budżetem 35 zł na całość 
zakupów. Otrzymasz zwrot kosztów na 
podstawie pozytywnie zweryfi kowanych 
paragonów, do kwoty maksymalnej 35 zł.

Na rachunku, zamiast nazwy „Jogurt 
Naturalny Zott Primo” widnieje inna (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 Zott Primo”. 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).

Najczęściej zadawane pytania

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. 

Czy w ramach projektu mogę kupić inne 
produkty Zott Primo które nie zostały 
wymienione w przewodniku projektu – 
śmietanę, jogurt naturalny, kefi r, twaróg? 
Aby otrzymać zwrot kosztów, musisz 
zakupić te produkty, które są objęte 
projektem – znajdziesz je na stronie 4. i 5. 
przewodnika. 

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 mango@trnd.pl – 
napisz, a pomożemy Ci znaleźć 
rozwiązanie problemu.



Otrzymasz zwrot kosztów pod 
warunkiem pomyślnej weryfikacji 

paragonu po zakończeniu projektu. 
Twoje dane zostaną użyte tylko 

do celów przelewu w projekcie, a 
następnie usunięte po zakończeniu 

projektu. 

Gdzie i kiedy dokonać zakupu zestawu 
Ambasadora?

Poszukaj Jogurtów Zott Primo 
w swoim ulubionym sklepie. Na 

zakupy weź przewodnik projektu – 
na stronie 4. i 5. znajdziesz zdjęcia 
produktów, które możesz zakupić 

w ramach projektu. 

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. 

Zachowaj rachunek! Jeżeli na 
rachunku znajdują się inne artykuły, 

podkreśl lub zakreśl pozycje 
z zakupionymi przez siebie 

jogurtami Zott Primo. 

Upewnij się też, że przesłane 
przez Ciebie zdjęcie paragonu 
jest wyraźne, to bardzo ważne, 

ponieważ tylko czytelny paragon 
będziemy w stanie zweryfikować, 

aby zwrócić Ci pieniądze za 
zakup produktów!
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Przewodnik projektu

Kup Zestaw Ambasadora Zott Primo

Kierując się informacjami na stronie 4. i 5. przewodnika projektu, zapytaj swoja 
rodzinę i przyjaciół o to, którego z Jogurtów Zott Primo chcą spróbować. Następnie 
weź ze sobą listę i do codziennych zakupów dołącz Jogurty Zott Primo dla Ciebie 
i Twoich bliskich oraz znajomych. Nie zapomnij paragonu! Następnie 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. Pamiętaj, by zrobić to do 1.09.2017!

Następnie… ciesz się pysznymi jogurtami Zott Primo! Zrób zdjęcie swojego Zestawu 
Ambasadora i podziel się nim na swoim profilu społecznościowym i na blogu 
projektu. Możesz to zrobić logując się do panelu „moje trnd”, gdzie znajduje się 
opcja „dodaj zdjęcie”.
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Twoja opinia się liczy

Zespół odpowiedzialny za markę Zott Primo pragnie poznać Twoją opinię na 
temat produktów – ten projekt to umożliwia.
Wykorzystaj tę okazję i powiedz, co myślisz o Jogurtach Zott Primo.
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 profilu trnd. Zaproszenie do ich wypełnienia 
otrzymasz mailem.

Wyniki są przekazywane osobom odpowiedzialnym za markę Zott Primo, więc 
upewnij się, że usłyszą również Twój głos. Otrzymasz wiadomość, kiedy tylko 
formularze będą dostępne online.

2



Dziel się z bliskimi

Poinformuj swoich znajomych o tym, że bierzesz udział w projekcie Zott Primo. 
Użyj swojego profilu społecznościowego i zaproś ich do wspólnego uczestnictwa 
– zapytaj, którym z produktów są zainteresowani lub zasugeruj jogurt Zott Primo 
odpowiedni do ich diety.  

Nie masz pewności, który produkt będzie najlepszy dla bliskiej Ci osoby? 
Potrzebujesz inspiracji do nawiązania rozmowy na temat jogurtów naturalnych 
Zott Primo? Na dalszych stronach przewodnika znajdziesz kilka pomysłów na 
rozmowy i spotkania, dzięki którym dowiesz się kogo obdarować jakim jogurtem 
Zott Primo.
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Zapytaj o opinię

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 
zrobiły na nich jogurty Zott Primo.
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Rozmowa w pracy
W pracy zapytaj kolegów I koleżanki o to, czym kieruja się kupując jogurty – czy szukają 
produktów wysokiej jakości lub jogurtów naturalnych? Zapytaj, którego z jogurtów Zott 
Primo zechciałby spróbować każdy z nich, a następnie zapisz te informacje w przewodniku 
projektu, który weźmiesz ze sobą na zakupy. Kiedy spróbują jogurtów Zott Primo, koniecznie 
poproś ich o opinię!

Spotkanie ze znajomymi 
Zaskocz swoich znajomych przy najbliższej okazji i opowiedz im o projekcie w którym 
bierzesz udział. Pokaż im produkty Zott Primo dostępne w ramach projektu - na pewno 
będą chcieli dowiedzieć się jeszcze więcej, a przede wszystkim - spróbować! Przy zakupach 
pamiętaj o tym, by zaopatrzyć się również w produkty dla bliskich i przyjaciół. Koniecznie 
zapytaj ich o opinię, gdy tylko ich spróbują – na przykład wypełniając książeczkę Twojego 
Badania Opinii.

Pomysły na rozmowy 



Pozwól innym się poznać – wrzucaj zdjęcia na swój profi l społecznościowy Facebook lub 
Instagram. Koniecznie z hashtagiem #jestemPrimo!

Pokaż, co pichcisz i którego z Jogurtów Zott Primo używasz podczas przygoto-
wania ulubionych potraw! Świetnie, jeżeli na zdjęciu pojawi się nie tylko potrawa, ale 
również jej autor – Ambasador marki Zott Primo!

Wybieram najlepszą jakość…

#jestemPrimo bo… gotuję ze składników najlepszej jakości

…#jestemPrimo!

Ktoś z Twoich bliskich został fanem jogurtu Zott Primo z dodatkiem miodu? A 
może koleżanka z pracy nie toleruje laktozy, i rozsmakowała się w bezlaktozowym 
jogurcie pitnym Zott Primo? Uwiecznij swoich bliskich, ich wybory, moment 
przekazania produktu… lub wspólnej konsumpcji jogurtów Zott Primo!

Jogurty Zott Primo towarzyszą 
Ci przez cały dzień? Uwiecznij 
piękne chwile, bez względu na 
to gdzie jesteś – na wycieczce, 
grillowaniu, spacerze czy 
w pracy!

#jestemPrimo bo… 

wybieram zdrowy styl życia

#jestemPrimo bo… dzielę się z bliskimi 
produktami najwyższej jakości



www.trnd.pl/zott-primo/
trnd kontakt: mango@trnd.pl

© 2017 trnd Central Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce.


