
Pampers Active Baby:

* v porovnání s předchozími plenkami Pampers Active Baby velikost 1-5

pevnější manžetky kolem nožiček*
pro lepší ochranu proti protečení2x
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Poznejte nové plenky Pampers 
Active Baby s 2x pevnějšími 
manžetkami kolem nožiček!

Váš projektový balíček:

My v Pampers víme, že jednou z největších výzev pro každého rodiče je udržet dítě v suchu. Proto 
se neustále snažíme usnadnit život všem rodičům a ušetřit je starostí spojených s výlety mimo 
domov a neklidným nočním spánkem dítěte, které mohou být zapříčiněny mokrou plenkou. 

S novými vylepšenými plenkami Pampers Active Baby se už nemusíte obávat protečení plenky 
vašeho děťátka: nezáleží na tom, kde jste nebo co vaše dítě dělá – plenky Pampers poskytují až 12 
hodinovou ochranu proti protečení. Vy a vaše dítě si tak můžete užívat ničím nerušené dny i noci. 

• 1 balení plenek Pampers Active Baby 
v jedné z velikostí 3, 4 nebo 5 podle 
potřeb vašeho dítěte

• Průvodce projektem

• Dotazníky průzkumu trhu



�       
�       

Vaše zadání v projektu

Otestujte plenku ve všech situacích!
Otestujte až 12 hodinovou ochranu proti protečení během noci – bez ohledu na to, v jaké 
poloze vaše dítě spí nebo kolik tekutin před spaním vypije.

Překonejte obavy z dlouhých pobytů mimo domov. Užijte si ničím nerušené chvíle 
na cestách, zatím co se plenky Pampers Active Baby postarají o pohodlí vašeho dítěte. 

Řekněte o plenkách ostatním!

Představte hlavní přednosti plenek ostatním maminkám a tatínkům a sbírejte jejich názor 
pomocí Dotazníků průzkumu trhu!

Podělte se s vašimi přáteli na sociálních sítích o vaše zkušenosti z testování plenek 
s hashtagy #PampersKlub, #VyzvaPampersActiveBaby a #TestProteceni

Použijte šablonu pro Insta-story a sdílejte s ostatními, jaký typ zvířátkového spáče 
je vaše děťátko!

Sdílejte váš názor!

Sdílejte s ostatními rodiči vaše dojmy z plenek Pampers Active Baby a pomozte jim vybrat 
tu správnou plenku pro jejich dítě. Napište recenzi na následující stránky: 

pampers.cz heureka.czalza.cz

Sdílejte s Pampers vaši zpětnou vazbu na plenky Active Baby vyplněním 
závěrečného dotazníku na konci projektu!



Sdílejte váš názor! 
Testováním plenek Pampers Active Baby získáte mnoho 
zkušeností, které mohou být přínosné pro ostatní rodiče. 
Napište recenzi na stránkách pampers.cz, alza.cz a heureka.cz.

#VyzvaPampersActiveBaby

Jak lépe otestovat plenky než při každodenní zátěži s vaším dítětem! Pampers se postará 
o to, aby byl zadeček vašeho dítěte v suchu bez ohledu na to, kde jste. Vy si tak můžete užít 
bezstarostné chvíle s vašimi nejbližšími. Jste připraveni na #TestProteceni?

... nebo si vychutnáváte zasloužený odpočinek

Ohodnoťte plenky 
na pampers.cz & 
doporučte je na 
sociálních sítích

Děti jsou během spánku mnohem aktivnější než dospělí, což vystavuje plenku veliké zátěži. 
Přesvědčte se, že nové plenky Pampers Active Baby si se vším poradí.

Bez ohledu na to, zda jste se vydali ven…

Objevte až 12 hodinovou ochranu proti protečení plenek Pampers Active Baby a nedělejte 
si starosti při dlouhých pobytech venku, návštěvách u přátel a rodiny nebo při prohlídce u lékaře. 



Nové plenky Pampers Active Baby

Možná už znáte některé přednosti plenek Pampers Active Baby. Rádi bychom vám ukázali, jak 
jsou nové plenky Pampers Active Baby navrženy a jak chrání vaše dítě.

2x pevnější manžetky kolem 
nožiček*
Plenky Pamplers Active Baby 
mají pevnější manžetky kolem 
nožiček pro lepší ochranu proti 
protečení.
* v porovnání s předchozími plenkami 
Pampers Active Baby velikost 1 – 5

Další absorpční vrstva „sleep“ 
Další absorpční vrstva „sleep“ 
pomáhá rychle absorbovat 
vlhkost a vašemu dítěti 
poskytuje pocit sucha po celou 
noc.

Absorpční mikroperličky 
Micro PearlsTM

Absorpční jádro s 
mikroperličkami odvádí  vlhkost 
daleko od pokožky. Pro pocit 
sucha  po dobu až 12 hodin.

Věděli jste, že se vaše děťátko při spánku pohybuje  až dvakrát více 
než dospělý člověk? Jeho noc je plná  aktivit. To může vést 
k protečení plenky nebo k tomu,  že jeho klidný spánek bude rušit 
mokrá a objemná plenka. Proto mají plenky Pampers jedinečnou 
další absorpční  vrstvu „sleep“, která pomáhá rychle absorbovat 
tekutinu. Kromě toho mají plenky Pampers Active Baby pevnější 
manžetky kolem nožiček chránící před protečením.  Bez ohledu na 
to, jak se děťátka pohybují nebo v jaké poloze spí, tak budou díky 
plenkám Pampers v suchu po celou noc.

3 absorpční kanálky
3 absorpční kanálky pomáhají 
odvádět vlhkost rovnoměrně 
do celé plenky  a udržovat 
ji daleko od pokožky dítěte.

Pružné upevňovací pásky
Díky pružným upevňovacím 
páskům plenka dokonale 
padne a po celou noc 
poskytuje dokonalou ochranu 
proti protečení.

Hebké jako bavlna*
Povrchová vrstva, která je 
v přímém kontaktu s pokožkou 
dítěte, je hebká  a suchá, pro 
pohodlný spánek po celou noc. 
* neobsahuje pravou bavlnu

mikroperličkami odvádí  vlhkost 
daleko od pokožky. Pro pocit 

Věděli jste, že se vaše děťátko při spánku pohybuje  až dvakrát více 

manžetky kolem nožiček chránící před protečením.  Bez ohledu na 



Dvojnásobná ochrana – nové 
pevnější manžetky kolem nožiček

Chceme pro vaše děťátko pohodlný a ničím nerušený spánek po dlouhém dni plném nových zážitků 
a pro vás zasloužený odpočinek.  

Každodenní péče o dítě je plná jedinečných zážitků, může být ale velmi vyčerpávající. Proto je velmi 
důležité, abyste si vy i vaše děťátko mohli dopřát ničím nerušený odpočinek. Nové 2x pevnější 
manžetky kolem nožiček poskytují lepší ochranu proti protečení* pro až 12 hodinovou ochranu 
a nerušené chvíle ve dne, v noci pro celou rodinu. 

* v porovnání s předchozími plenkami Pampers Active Baby velikost 1-5

Zapojte se do diskuse!
V následujících 3 týdnech budeme sdílet své dojmy z plenek Pampers 
Active Baby a povídat si o výzvách, kterým rodiče batolat každý den čelí. 
Kontrolujte pravidelně blog projektu a sdílejte svůj názor!

Dvojnásobná ochrana – nové 
pevnější manžetky kolem nožiček

Chceme pro vaše děťátko pohodlný a ničím nerušený spánek po dlouhém dni plném nových zážitků Chceme pro vaše děťátko pohodlný a ničím nerušený spánek po dlouhém dni plném nových zážitků 
a pro vás zasloužený odpočinek.  

Každodenní péče o dítě je plná jedinečných zážitků, může být ale velmi vyčerpávající. Proto je velmi 
důležité, abyste si vy i vaše děťátko mohli dopřát ničím nerušený odpočinek. Nové 2x pevnější 
manžetky kolem nožiček poskytují lepší ochranu proti protečení* pro až 12 hodinovou ochranu 
a nerušené chvíle ve dne, v noci pro celou rodinu. 

* v porovnání s předchozími plenkami Pampers Active Baby velikost 1-5

Zapojte se do diskuse!



Sdílejte své dojmy pomocí fotek!
Zachyťte jedinečné chvíle s vašimi děťátky – ať už jste na cestách mimo domov nebo vás váš 
mrňousek překvapí bláznivou pozicí při spánku, plenky Pampers Active Baby zabraňují protečení 
a udržují zadeček vašeho děťátka v suchu po dobu až 12 hodin!

Vyfoťte vaše děťátko po 
probuzení, připravené 

objevovat svět. Ukažte nám 
první úsměv dne! 

Nezapomeňte se zmínit 
o tom, co se vám na plenkách 

Pampers Active Baby líbí 
a proč byste je doporučili 

ostatním rodičům.

Vyražte na procházku 
a ukažte vašim sledujícím, 

že s plenkami Pampers Active 
Baby se nemusíte obávat 

trávit delší čas mimo domov!

Jakému zvířátku se podobá 
spánek vašeho dítěte? 
Vyfoťte vašeho malého 

spáče v té nejneuvěřitelnější 
pozici!

Buďte online a spojte se s dalšími rodiči!
Vyfoťte vaše děťátko v jejich nových plenkách Pampers Active Baby při jakékoliv 
příležitosti – doma nebo venku – a sdílejte je online na vašich oblíbených sociálních 
sítích s hashtagy #VyzvaPampersActiveBaby #TestProteceni #PampersKlub 
a povězte ostatním, co na nové plenky říkáte. 



Jaký zvířátkový spáč je vaše děťátko?

Pozorování, poslouchání, první úsměvy, batolení, pokusy o chůzi, první slova – vaše děťátko 
objevuje svět kolem od prvního dne, neustále se učí a roste den za dnem. Není proto divu, 
že potřebuje hodně kvalitního spánku! Každé děťátko je jiné v tom, jak poznává svět, ale také 
v tom, jak spí! Poznáte mezi našimi zvířátky typ vašeho děťátka?

RANNÍ PTÁČE
Probouzí se brzy ráno, brebentí a shání se po rodičích. Ať vyzkoušíte 
cokoliv, dítě ne a ne znovu usnout!

LENOCHOD
Miluje spánek a může spát kdykoliv a kdekoliv. Probouzí se kvůli růstu nebo 
vývoji, růstu zoubků, nebo že se necítí dobře.

SOVA
Usíná pozdě a v noci se budí. Vzbudí se do bdělosti a dlouho nemůže 
usnout.

MOŘSKÁ HVĚZDICE
Spí ve stejné poloze na zádech s roztaženýma rukama a nohama. Často 
a pravidelně se budí a vyžaduje zásah rodičů, jako pohoupání nebo krmení, 
aby šlo znovu spát.

SURIKATA
Vstává a převaluje se po celou noc, aby si našla pohodlnou pozici. Nechce 
jít spát a vždy je ve střehu. Chodí spát pozdě a budí se brzy!

Jaké „zvířátko“ mají doma vaši přátelé? 
Stáhněte si v Pampers klubu šablonu pro váš příběh na Facebooku 
nebo Instagramu a sdílejte s ostatními maminkami a tatínky, jaký 
typ spáče máte doma! Podělte se o vaše dojmy z plenek 
Pampers Active Baby a pozvěte i ostatní do #PampersKlub!


