
Vítejte v našem projektu s Pampers Pants!

Milá maminko, milý tatínku,

jsme rádi, že Vás můžeme přivítat mezi 500 rodiči, kteří se společně s Vámi stanou 
experty na plenkové kalhotky Pampers Pants.

Abyste se po dočtení tohoto průvodce projektem mohli cítit jako opravdoví 
Pampe�  Pants ambasadoři, připravili jsme zde pro Vás odpovědi na spoustu 
otázek týkajících se plenek Pampers Pants. Pusťte se s Vaším děťátkem do testování 
těchto plenkových kalhotek a přesvědčte se o tom, jak � věle padnou. Doufáme, 
že si Pampers Pants zamilujete stejně jako my a pomůžete nám šířit mezi lidmi 
povědomí o plenkách budoucno� i!

V následujících několika týdnech budete sdílet svoje zkušenosti s ostatními na 
projektovém blogu, kde Vám také představíme několik tipů, jak plenky podrobit 
zatěžkávacím zkouškám v různých situacích – v noci, při hraní nebo během krmení. 
Tato plenka totiž skvěle padne v každé situaci! 

Vyzbrojeni všemi těmito informacemi a hlavně vlastní zkušeností se stanete skvělými 
ambasadory, kteří se o veškeré objevy v rámci tohoto projektu podělí s dalšími 
rodiči malých neposedů, a to jak osobně, tak v online světě.

Jsme moc rádi, že právě Vy jste součástí našeho týmu a doufáme, že se s Vámi brzy 
potkáme v diskusi na projektovém blogu.

Pojďme se užít spoustu zábavy s rodinou a přesvědčit se na základě vlastní 
zkušenosti, že #PantsPadnouSkvele! 

Srdečně zdraví, 
Váš tým Pampe�  klubu

Navštěvujte pravidelně blog projektu: www.pampersklub.cz/pants
Máte dotaz? Napište nám na team@pampersklub.cz

Pampers Pants

Prostrčte ruce 
otvory pro nožky 

a natáhněte 
boky plenkových 
kalhotek do stran.

Svlékněte 
roztrhnutím na 
obou bocích.

Natáhněte 
kalhotky přes 

zadeček tak, aby 
logo Pampers 
bylo vpředu.

Kalhotky 
srolujte a 

zajistěte páskou 
pro snadnou 

likvidaci.

1 2 3 4

Přebalování nikdy nebylo tak jednoduché!

360°FIT

Průvodce projektem

360°FIT
zabraňuje 
protečení

Super absorpční 
jádro

Uzamyká vlhkost
uvnitř plenky.

Pružný pas po celém 
obvodu

Přizpůsobí se tvaru těla 
a pohybům děťátka.360° FIT POMÁHÁ ZABRÁNIT 

PROTEČENÍ

Plenky budoucnosti:

Pro Vás a Vaše děťátko:

•    1x balení plenkových kalhotek 
•  Průvodce projektem 
•  Papírový metr ke změření obvodu bříška před a po jídle
•   Myšlenkové bubliny jako rekvizity pro skvělé pozadí fotek Vašeho 

děťátka v Pampers Pants

Začínáme!
Zkontrolujte si obsah 
projektového balíčku!

Pro Vaše přátele:

•  15x vzorek plenkových kalhotek ve velikosti 4    (2 ks/balení)
•  Dotazník průzkumu trhu pro získání zpětné vazby od Vašich přátel

Myslíme i na Vaše přátele!

Papírový metr ke změření obvodu bříška před a po jídle
Myšlenkové bubliny jako rekvizity pro skvělé pozadí fotek Vašeho 
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Zachyťte společné rodinné
okamžiky!

Čas na jídlo ... Čas na hraní ...

I tatínkové milují Pants!

Čas na spánek ...
Všimli jste si někdy, jak moc se bříško děťátka po jídle zvětší? Při trávení se pak 
zase zmenšuje a vrací do normální velikosti. Možná jste zaznamenali, že u plenek 
s upevňovacími pásky tyto pohyby bříška mohou způsobit mezery mezi plenkou a 
tělíčkem děťátka a zapříčinit tak protečení plenky. 

Pampers Pants mají pružný pas po celém svém obvodu. Bříško Vašeho děťátka je tak 
v pohodlí bez ohledu na to, zda je plné nebo na svoji porci teprve čeká. 3600 fi t zajistí, 
že se plenkové kalhotky Pants tělíčku Vašeho děťátka přizpůsobí, a tím předchází 
jejich protečení.

Tatínkové jsou známí „hračičkové“ – a ačkoliv předsudky 
ohledně otců nezapojujících se do jiných domácích aktivit 
pomalu mizí, vždy budou platit za ty, kdo se v rodině posta-
rají o pořádnou porci zábavy. Když rodič děťátku zpívá, 
mluví na něj, hraje si s ním, čte mu nebo vypráví příběhy 
a zahrnuje ho pozorností a láskou, mozek dítěte se vyvíjí. 
Hraní si s dítětem tak má velmi důležitou roli v jeho vývoji. 
Plenkové kalhotky Pampers Pants se snadno natáhnou 
i svléknou a díky rychlému přebalení tak zbyde nejen 
tatínkům více času na zábavu. 

Dlouhá a nepohodlná výměna plenky nepatří mezi nejoblíbenější aktivity maminek, 
tatínků ani dětí. Naštěstí si mohou tatínkové díky Pampers Pants užít více zábavy se 
svými ratolestmi – výměna plenky totiž nikdy nebyla snadnější!

Děti se během spánku pohybují 2x více než dospělí, proto potřebují 
stejně spolehlivou ochranu proti protečení jako během dovádění ve 
dne. Pampers Pants mají super absorpční jádro, které uzamyká vlhkost uvnitř plen-
ky. 3600 fi t se zase přizpůsobí bříšku a nožičkám dítěte, a zabraňuje tak protečení.

Díky tomu, jak plenkové kalhotky skvěle padnou, se nemusíte obávat nehod 
způsobených nedoléhavou plenkou. Na rozdíl od běžné plenky s upevňovacími 
pásky, s plenkovými kalhotkami nemusíte řešit, jak plenku obléci a upevnit. S Pampers 
Pants jednoduše nemůžete sáhnout vedle! 

Přesvědčili jste se s Vaším děťátkem o tom, jak plenkové 
kalhotky skvěle padnou? Dejte o plenkách budoucnosti 
vědět ostatním! Udělejte fotku nebo natočte video 
společných rodinných okamžiků v pohodlí Pampers Pants 
a sdílejte je na Instagramu, Facebooku nebo dalších 
stránkách.

Odměňujeme Vaši aktivitu!

Aktivní členové Pampers klubu mají šanci vyniknout! Povězte o #PampersPants 
co nejvíce rodičům a nezapomeňte nám Vaši aktivitu reportovat. Ty nejaktivnější 
odměníme - 3 z vás, kteří do Pampers klubu přivedou nejvíce maminek a tatínků, 
obdrží měsíční balení plenek Pampers Pants!

Vyfoťte Vaše děťátko, jak si vychut-
nává ničím nerušený spánek, a dejte 
Vašim přátelům na sociálních sítích 
vědět, že díky #PamperPants  je celou 
noc v suchu a pohodlí.

Zatímco Vaše miminko spinká, 
pročtěte si blog projektu, nahrajte 
Dotazníky průzkumu trhu, které 
vyplnili Vaši přátelé, a poskytněte  
nám tak zpětnou vazbu.

Vyberte jednu z myšlenkových bublin – nechte 
malého neposedu říci, co má na Pampers Pants 
nejradši! 

Použijte hashtagy #PantsPadnouSkvele, #Pam-
persPants a #pampersklub, abychom mohli 
sledovat Vaši aktivitu!

Zapojte představivost a napište na prázdnou 
bublinu Váš vlastní text! 

Přesvědčte se sami, jak se velikost bříška Vašeho děťátka mění. Změřte 
opatrně obvod  bříška pomocí papírového metru z projektového balíčku 
a sdílejte tuto svou zkušenost v příspěvku na svém profi lu sociální sítě s 
hashtagy #PantsPadnouSkvele, #PampersPants a #pampersklub.

Použijte šablonu pro Vaše Story na sociálních sítích a sdílejte, co 
jste naměřili! Nezapomeňte k účasti na výzvě přizvat své přátele.

Buďte kreativní!

Zde přinášíme pár tipů pro perfektní příspěvek:
•   Nefoťte obsah projektového balíčku – místo toho vytvořte pro Vaši 

fotografi i nebo video pěkné pozadí!
•   Používejte na fotografi ích přirozené světlo – dosáhnete jasnějších a 

ostřejších snímků.
•   Hlavní hvězdou bude samozřejmě Vaše děťátko – na fotografi i nebo 

videu však musí být dobře viditelné i Pampers Pants!

Dejte vědět přátelům, že pro ně máte vzorky 
Pampers Pants.

I výměna plenky může být zábava! Stáhněte si šablonu pro svůj 
příběh na sociálních sítích, sdílejte svůj osobní rekord, označte 
přátele a vyzvěte je k jeho překonání! 
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Vyfoťte Vaše děťátko, jak si vychut-
nává ničím nerušený spánek, a dejte 
Vašim přátelům na sociálních sítích 
vědět, že díky #PamperPants  je celou 
noc v suchu a pohodlí.

Zatímco Vaše miminko spinká, 
pročtěte si blog projektu, nahrajte 
Dotazníky průzkumu trhu, které 
vyplnili Vaši přátelé, a poskytněte  
nám tak zpětnou vazbu.

Vyberte jednu z myšlenkových bublin – nechte 
malého neposedu říci, co má na Pampers Pants 
nejradši! 

Použijte hashtagy #PantsPadnouSkvele, #Pam-
persPants a #pampersklub, abychom mohli 
sledovat Vaši aktivitu!

Zapojte představivost a napište na prázdnou 
bublinu Váš vlastní text! 

Přesvědčte se sami, jak se velikost bříška Vašeho děťátka mění. Změřte 
opatrně obvod  bříška pomocí papírového metru z projektového balíčku 
a sdílejte tuto svou zkušenost v příspěvku na svém profi lu sociální sítě s 
hashtagy #PantsPadnouSkvele, #PampersPants a #pampersklub.

Použijte šablonu pro Vaše Story na sociálních sítích a sdílejte, co 
jste naměřili! Nezapomeňte k účasti na výzvě přizvat své přátele.

Buďte kreativní!

Zde přinášíme pár tipů pro perfektní příspěvek:
•   Nefoťte obsah projektového balíčku – místo toho vytvořte pro Vaši 

fotografi i nebo video pěkné pozadí!
•   Používejte na fotografi ích přirozené světlo – dosáhnete jasnějších a 

ostřejších snímků.
•   Hlavní hvězdou bude samozřejmě Vaše děťátko – na fotografi i nebo 

videu však musí být dobře viditelné i Pampers Pants!

Dejte vědět přátelům, že pro ně máte vzorky 
Pampers Pants.

I výměna plenky může být zábava! Stáhněte si šablonu pro svůj 
příběh na sociálních sítích, sdílejte svůj osobní rekord, označte 
přátele a vyzvěte je k jeho překonání! 
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Vítejte v našem projektu s Pampers Pants!

Milá maminko, milý tatínku,

jsme rádi, že Vás můžeme přivítat mezi 500 rodiči, kteří se společně s Vámi stanou 
experty na plenkové kalhotky Pampers Pants.

Abyste se po dočtení tohoto průvodce projektem mohli cítit jako opravdoví 
Pampe�  Pants ambasadoři, připravili jsme zde pro Vás odpovědi na spoustu 
otázek týkajících se plenek Pampers Pants. Pusťte se s Vaším děťátkem do testování 
těchto plenkových kalhotek a přesvědčte se o tom, jak � věle padnou. Doufáme, 
že si Pampers Pants zamilujete stejně jako my a pomůžete nám šířit mezi lidmi 
povědomí o plenkách budoucno� i!

V následujících několika týdnech budete sdílet svoje zkušenosti s ostatními na 
projektovém blogu, kde Vám také představíme několik tipů, jak plenky podrobit 
zatěžkávacím zkouškám v různých situacích – v noci, při hraní nebo během krmení. 
Tato plenka totiž skvěle padne v každé situaci! 

Vyzbrojeni všemi těmito informacemi a hlavně vlastní zkušeností se stanete skvělými 
ambasadory, kteří se o veškeré objevy v rámci tohoto projektu podělí s dalšími 
rodiči malých neposedů, a to jak osobně, tak v online světě.

Jsme moc rádi, že právě Vy jste součástí našeho týmu a doufáme, že se s Vámi brzy 
potkáme v diskusi na projektovém blogu.

Pojďme se užít spoustu zábavy s rodinou a přesvědčit se na základě vlastní 
zkušenosti, že #PantsPadnouSkvele! 

Srdečně zdraví, 
Váš tým Pampe�  klubu

Navštěvujte pravidelně blog projektu: www.pampersklub.cz/pants
Máte dotaz? Napište nám na team@pampersklub.cz

Pampers Pants

Prostrčte ruce 
otvory pro nožky 

a natáhněte 
boky plenkových 
kalhotek do stran.

Svlékněte 
roztrhnutím na 
obou bocích.

Natáhněte 
kalhotky přes 

zadeček tak, aby 
logo Pampers 
bylo vpředu.

Kalhotky 
srolujte a 

zajistěte páskou 
pro snadnou 

likvidaci.

1 2 3 4

Přebalování nikdy nebylo tak jednoduché!

360°FIT

Průvodce projektem

360°FIT
zabraňuje 
protečení

Super absorpční 
jádro

Uzamyká vlhkost
uvnitř plenky.

Pružný pas po celém 
obvodu

Přizpůsobí se tvaru těla 
a pohybům děťátka.360° FIT POMÁHÁ ZABRÁNIT 

PROTEČENÍ

Plenky budoucnosti:

Pro Vás a Vaše děťátko:

•    1x balení plenkových kalhotek 
•  Průvodce projektem 
•  Papírový metr ke změření obvodu bříška před a po jídle
•   Myšlenkové bubliny jako rekvizity pro skvělé pozadí fotek Vašeho 

děťátka v Pampers Pants

Začínáme!
Zkontrolujte si obsah 
projektového balíčku!

Pro Vaše přátele:

•  15x vzorek plenkových kalhotek ve velikosti 4    (2 ks/balení)
•  Dotazník průzkumu trhu pro získání zpětné vazby od Vašich přátel

Myslíme i na Vaše přátele!

Papírový metr ke změření obvodu bříška před a po jídle
Myšlenkové bubliny jako rekvizity pro skvělé pozadí fotek Vašeho 
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