
Odwiedź bloga projektu: www.klubpampers.pl/pants
Masz jakieś pytania? Napisz na: magda@klubpampers.pl

Wsuń dłonie w 
otwory na nogi 
i rozciągnij boki 
pieluchomajtek.

Rozedrzyj boki 
pieluchomajtek, 

aby je zdjąć.

Podciągnij pielu-
chomajtki do góry, 

upewniając się, 
że logo Pampers 

znajduje się z 
przodu.

Zwiń i zabezpiecz 
jednorazową 
taśmą, która 

znajduje się na tyle 
pieluchomajtek. 

1 2 3 4
Do podzielenia się z innymi:

•  15x próbek w rozmiarze 4 (2 sztuki pieluszek w paczce)
•  Książeczka badania opinii 

Zmiana pielu� ki nigdy nie była tak � o
 a!

Przewodnik projektu

360°FIT
zapobiega poluzowaniu 
i przeciekaniu pieluszki

Dla Ciebie i Twojego Maluszka:

•   1x pełnowymiarowe opakowanie pieluchomajtek 
Pampers Pants

•  Przewodnik projektu
•  Miarka, dzięki której zmierzysz brzuszek swojego dziecka przed i po karmieniu
•  Komiksowe dymki, których możesz użyć jako rekwizyty do zdjęć

Zaczynajmy!
Oto zawartość Twojego zestawu 
Ambasadora!

Pomyśleliśmy też o Twoich znajomych!

1x pełnowymiarowe opakowanie pieluchomajtek 

Oto zawartość Twojego zestawu 

360°FIT

Pielu� ka przyszłości: Pampers Pants

Superchłonny wkład
Zatrzymuje wilgoć 
wewnątrz pieluszki

Elastyczna taśma 
wokół talii

Zapewnia idealne 
dopasowanie do 

kształtu ciała dziecka 
i podąża za jego 

ruchami

DOPASOWANIE 360° 
ZAPOBIEGA PRZECIEKANIU

Witaj w projekcie Pampers Pants!

Droga Ambasadorko!

Gratulacje, znalazłaś się w gronie 1000 osób, które będą miały niepowtarzalną 
okazję, by przetestować pieluchomajtki Pampers Pants!

W tym przewodniku znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania dotyczące 
pieluszek Pampers Pants. Dzięki tej wiedzy, pod koniec projektu będziesz mogła 
określić się mianem prawdziwej Ambasadorki Pampe�  Pants! W międzyczasie, 
razem ze swoim maluszkiem, wypróbujcie pieluchomajtki i przekonajcie się o ich 
idealnym dopasowaniu. Mamy nadzieję, że pokochasz te pieluszki tak samo, jak 
my i opowie�  o nich innym!

Zapraszamy Cię do odwiedzania blogu projektu, na którym, w ciągu najbliższych 
kilku tygodni, będziemy dzielić się swoimi wrażeniami i doświadczeniami, a także 
różnymi sposobami na przetestowanie pieluszek – w czasie zabawy, w nocy, czy 
podczas karmienia. Pampers Pants sprawdzają się w każdej sytuacji!

Mamy nadzieję, że przekażesz swoją wiedzę innym rodzicom i będziesz chętnie 
dzielić się swoimi doświadczeniami nie tylko ze swoimi znajomymi, ale też ze wszystki-
mi w sieci! 

Bardzo się cieszymy, że możemy powitać Cię w naszej ekipie i mamy nadzieję, że 
spotkamy Cię podczas wspólnych dyskusji na blogu projektu!
Już czas, byśmy wspólnie odkryli #idealnedopasowanie pieluchomajtek 
#PampersPants!

Pozdrawiamy,
Klub Pampe� 
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Uwiecznij magiczne, 
rodzinne chwile na zdjęciu!

Czas na posiłek... Czas na zabawę...

Tatusiowie też kochają Pampers Pants!

Czas na � n...
Czy zauważyłaś, że brzuszek Twojego dziecka powiększa się podczas karmienia? 
Podczas trawienia jednak z powrotem kurczy się i wraca do swojego normalnego 
rozmiaru. To oznacza, że jego obwód może zmienić się nawet o kilka cm! 
W przypadku standardowych pieluszek na rzepy, różnice te mogą być przyczyną 
poluzowania i przeciekania pieluszki, która przestaje idealnie przylegać do ciałka 
Twojego dziecka. 

Pieluszki Pampers Pants mają elastyczną taśmę wokół talii, która gwarantuje 
idealne dopasowanie bez względu na to, czy Twój maluszek jest jeszcze przed, czy 
już po jedzeniu. Idealne dopasowanie 360° podąża za ruchami Twojego dziecka 
i pomaga zapobiegać przeciekaniu!

Często mówi się, że rola taty sprowadza się do zabawy 
z dzieckiem i chociaż stare wyobrażenia na temat ojców 
uciekających od rodzicielskich obowiązków powoli 
zanikają, to wciąż jednak uważa się ich za tych członków 
rodziny, którzy najlepiej znają się na zabawie. Kiedy tatuś 
bawi się ze swoim maluszkiem, mówi do niego, śpiewa, 
czyta, czy opowiada historie - okazuje mu miłość i uczucie, 
a to ma ogromny wpływ na rozwój dziecka i kształtowanie 
jego umysłu. Dzięki Pampers Pants, które są łatwe w 
zakładaniu i zdejmowaniu, tatusiowie mogą dłużej 
cieszyć się wspólnymi chwilami z dzieckiem. 

Zmiana pieluszki z pewnością nie jest ulubionym zajęciem - ani taty, ani mamy, ani 
dziecka. Czynność ta zazwyczaj wymaga sporo wysiłku i czasu. 
Na szczęście, zmiana pieluszki nigdy nie była prostsza, a tatusiowie mogą śmiało 
przeznaczyć zaoszczędzony czas na wspólną zabawę!

Dzieci ruszają się we śnie nawet dwa razy więcej niż dorośli, dlatego 
ochrona przed przeciekaniem w nocy jest tak samo ważna, jak w 
ciągu dnia, gdy Twój maluszek bawi się i odkrywa świat. Pieluchomajtki Pampers 
Pants posiadają superchłonny wkład, który zatrzymuje wilgoć wewnątrz pieluchy, 
a także idealnie dopasowują się do kształtu brzuszka, przez co zapobiegają 
poluzowaniu i przeciekaniu. 

Standardowa pieluszka może zawieść, zwłaszcza, gdy zostanie źle założona - 
w przypadku pieluchomajtek Pampers Pants z elastyczną taśmą wokół talii nie 
ma na to szans!

Czy wiesz już, na czym polega idealne dopasowanie 
pieluchomajtek Pampers Pants? Przekaż tę wiedzę innym! 
Zrób zdjęcie lub nagraj fi lm, na którym uchwycisz wspól-
ne, poruszające chwile z Pampers Pants i podziel się nim 
ze swoimi znajomymi na Instagramie, Facebooku lub 
innych platformach społecznościowych.

Kiedy Twój maluszek śpi, sprawdź 
nasz blog projektu, przeczytaj ostatnie 
wpisy, prześlij wyniki książeczki badania 
opinii i podziel się swoimi wrażeniami 
z projektu! 
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ciągu dnia, gdy Twój maluszek bawi się i odkrywa świat. Pieluchomajtki Pampers 
Pants posiadają superchłonny wkład, który zatrzymuje wilgoć wewnątrz pieluchy, 
a także idealnie dopasowują się do kształtu brzuszka, przez co zapobiegają 
poluzowaniu i przeciekaniu. 

Standardowa pieluszka może zawieść, zwłaszcza, gdy zostanie źle założona - 
w przypadku pieluchomajtek Pampers Pants z elastyczną taśmą wokół talii nie 
ma na to szans!

ne, poruszające chwile z Pampers Pants i podziel się nim 
ze swoimi znajomymi na Instagramie, Facebooku lub 
innych platformach społecznościowych.

Kiedy Twój maluszek śpi, sprawdź 
nasz blog projektu, przeczytaj ostatnie 
wpisy, prześlij wyniki książeczki badania wpisy, prześlij wyniki książeczki badania wpisy, prześlij wyniki książeczki badania wpisy, prześlij wyniki książeczki badania 
opinii i podziel się swoimi wrażeniami 
z projektu! 

Użyj taśmy mierniczej dołączonej do zestawu Ambasadora, by 
przekonać się na własne oczy, jak zmienia się rozmiar brzuszka Twojego 
dziecka! Podziel się rezultatami w swoich mediach społecznościowych 
dodając zdjęcie z hashtagami #idealnedopasowanie 
#PampersPants #KlubPampers!

Skorzystaj z szablonów InstaStory dostępnych na blogu projektu. 
Przedstaw swoje wyniki i zaproś znajomych do wspólnej zabawy!

Podziel się dodatkowymi paczkami Pampers 
Pants ze znajomymi rodzicami!

Zmiana pieluszki też może być zabawą! Skorzystaj z szablonów 
InstaStory dostępnych na blogu projektu. Pochwal się swoim 
wynikiem i zaproś znajomych do wspólnej zabawy!

Dobierz rekwizyt w postaci dymka komiksowego – 
niech Twoje dziecko powie nam, dlaczego kocha 
pieluszki Pampers Pants!

Wykorzystaj pusty dymek, by umieścić tam własny 
tekst!

Nie zapomnij dodać hashtagów 
#idealnedopasowanie #KlubPampers 
#PampersPants, abyśmy mogli znaleźć 
Twoją publikację!

Doceniamy Twój wkład w udział w � ojekcie!

Bądź aktywną Ambasadorką! Dziel się wiedzą o #PampersPants z innymi rodzicami 
i zaraportuj swoją aktywność! 3 najaktywniejsze Ambasadorki otrzymają od nas 
miesięczny zapas pieluchomajtek Pampers Pants!

Bądź kreatywna!

Stwórz perfekcyjną publikację:
•   Nie rób zdjęcia całego zestawu Ambasadora, pudełka czy przewodnika 

projektu – zamiast tego zadbaj o ładne tło do Twojej sesji
•   Zadbaj o naturalne światło i postaraj się, by Twoje zdjęcie nie było rozmazane
•   Spraw, by to Twój Maluszek był gwiazdą publikacji, ale pamiętaj, żeby 

pieluszka Pampers Pants też była widoczna na zdjęciu

Sfotografuj swoje dziecko w czasie 
drzemki i pokaż znajomym w mediach 
społecznościowych, że dzięki 
#PampersPants każda noc może być 
sucha i spokojna!
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ciągu dnia, gdy Twój maluszek bawi się i odkrywa świat. Pieluchomajtki Pampers 
Pants posiadają superchłonny wkład, który zatrzymuje wilgoć wewnątrz pieluchy, 
a także idealnie dopasowują się do kształtu brzuszka, przez co zapobiegają 
poluzowaniu i przeciekaniu. 

Standardowa pieluszka może zawieść, zwłaszcza, gdy zostanie źle założona - 
w przypadku pieluchomajtek Pampers Pants z elastyczną taśmą wokół talii nie 
ma na to szans!

ne, poruszające chwile z Pampers Pants i podziel się nim 
ze swoimi znajomymi na Instagramie, Facebooku lub 
innych platformach społecznościowych.

Kiedy Twój maluszek śpi, sprawdź 
nasz blog projektu, przeczytaj ostatnie 
wpisy, prześlij wyniki książeczki badania wpisy, prześlij wyniki książeczki badania wpisy, prześlij wyniki książeczki badania wpisy, prześlij wyniki książeczki badania 
opinii i podziel się swoimi wrażeniami 
z projektu! 

Użyj taśmy mierniczej dołączonej do zestawu Ambasadora, by 
przekonać się na własne oczy, jak zmienia się rozmiar brzuszka Twojego 
dziecka! Podziel się rezultatami w swoich mediach społecznościowych 
dodając zdjęcie z hashtagami #idealnedopasowanie 
#PampersPants #KlubPampers!

Skorzystaj z szablonów InstaStory dostępnych na blogu projektu. 
Przedstaw swoje wyniki i zaproś znajomych do wspólnej zabawy!

Podziel się dodatkowymi paczkami Pampers 
Pants ze znajomymi rodzicami!

Zmiana pieluszki też może być zabawą! Skorzystaj z szablonów 
InstaStory dostępnych na blogu projektu. Pochwal się swoim 
wynikiem i zaproś znajomych do wspólnej zabawy!

Dobierz rekwizyt w postaci dymka komiksowego – 
niech Twoje dziecko powie nam, dlaczego kocha 
pieluszki Pampers Pants!

Wykorzystaj pusty dymek, by umieścić tam własny 
tekst!

Nie zapomnij dodać hashtagów 
#idealnedopasowanie #KlubPampers 
#PampersPants, abyśmy mogli znaleźć 
Twoją publikację!

Doceniamy Twój wkład w udział w � ojekcie!

Bądź aktywną Ambasadorką! Dziel się wiedzą o #PampersPants z innymi rodzicami 
i zaraportuj swoją aktywność! 3 najaktywniejsze Ambasadorki otrzymają od nas 
miesięczny zapas pieluchomajtek Pampers Pants!

Bądź kreatywna!

Stwórz perfekcyjną publikację:
•   Nie rób zdjęcia całego zestawu Ambasadora, pudełka czy przewodnika 

projektu – zamiast tego zadbaj o ładne tło do Twojej sesji
•   Zadbaj o naturalne światło i postaraj się, by Twoje zdjęcie nie było rozmazane
•   Spraw, by to Twój Maluszek był gwiazdą publikacji, ale pamiętaj, żeby 

pieluszka Pampers Pants też była widoczna na zdjęciu

Sfotografuj swoje dziecko w czasie 
drzemki i pokaż znajomym w mediach 
społecznościowych, że dzięki 
#PampersPants każda noc może być 
sucha i spokojna!
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Odwiedź bloga projektu: www.klubpampers.pl/pants
Masz jakieś pytania? Napisz na: magda@klubpampers.pl

Wsuń dłonie w 
otwory na nogi 
i rozciągnij boki 
pieluchomajtek.

Rozedrzyj boki 
pieluchomajtek, 

aby je zdjąć.

Podciągnij pielu-
chomajtki do góry, 

upewniając się, 
że logo Pampers 

znajduje się z 
przodu.

Zwiń i zabezpiecz 
jednorazową 
taśmą, która 

znajduje się na tyle 
pieluchomajtek. 

1 2 3 4
Do podzielenia się z innymi:

•  15x próbek w rozmiarze 4 (2 sztuki pieluszek w paczce)
•  Książeczka badania opinii 

Zmiana pielu� ki nigdy nie była tak � o
 a!

Przewodnik projektu

360°FIT
zapobiega poluzowaniu 
i przeciekaniu pieluszki

Dla Ciebie i Twojego Maluszka:

•   1x pełnowymiarowe opakowanie pieluchomajtek 
Pampers Pants

•  Przewodnik projektu
•  Miarka, dzięki której zmierzysz brzuszek swojego dziecka przed i po karmieniu
•  Komiksowe dymki, których możesz użyć jako rekwizyty do zdjęć

Zaczynajmy!
Oto zawartość Twojego zestawu 
Ambasadora!

Pomyśleliśmy też o Twoich znajomych!

1x pełnowymiarowe opakowanie pieluchomajtek 

Oto zawartość Twojego zestawu 

360°FIT

Pielu� ka przyszłości: Pampers Pants

Superchłonny wkład
Zatrzymuje wilgoć 
wewnątrz pieluszki

Elastyczna taśma 
wokół talii

Zapewnia idealne 
dopasowanie do 

kształtu ciała dziecka 
i podąża za jego 

ruchami

DOPASOWANIE 360° 
ZAPOBIEGA PRZECIEKANIU

Witaj w projekcie Pampers Pants!

Droga Ambasadorko!

Gratulacje, znalazłaś się w gronie 1000 osób, które będą miały niepowtarzalną 
okazję, by przetestować pieluchomajtki Pampers Pants!

W tym przewodniku znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania dotyczące 
pieluszek Pampers Pants. Dzięki tej wiedzy, pod koniec projektu będziesz mogła 
określić się mianem prawdziwej Ambasadorki Pampe�  Pants! W międzyczasie, 
razem ze swoim maluszkiem, wypróbujcie pieluchomajtki i przekonajcie się o ich 
idealnym dopasowaniu. Mamy nadzieję, że pokochasz te pieluszki tak samo, jak 
my i opowie�  o nich innym!

Zapraszamy Cię do odwiedzania blogu projektu, na którym, w ciągu najbliższych 
kilku tygodni, będziemy dzielić się swoimi wrażeniami i doświadczeniami, a także 
różnymi sposobami na przetestowanie pieluszek – w czasie zabawy, w nocy, czy 
podczas karmienia. Pampers Pants sprawdzają się w każdej sytuacji!

Mamy nadzieję, że przekażesz swoją wiedzę innym rodzicom i będziesz chętnie 
dzielić się swoimi doświadczeniami nie tylko ze swoimi znajomymi, ale też ze wszystki-
mi w sieci! 

Bardzo się cieszymy, że możemy powitać Cię w naszej ekipie i mamy nadzieję, że 
spotkamy Cię podczas wspólnych dyskusji na blogu projektu!
Już czas, byśmy wspólnie odkryli #idealnedopasowanie pieluchomajtek 
#PampersPants!

Pozdrawiamy,
Klub Pampe� 

2020-07-23_TTI_Pampers-Denim-PHB_PL.indd   12020-07-23_TTI_Pampers-Denim-PHB_PL.indd   1 23.07.2020   14:45:3123.07.2020   14:45:31


