
Kedves Pampe�  Pants nagykövetünk!

Örömmel köszöntünk projektünkben, ahol 500 anyukával és apukával 
együtt Téged is a Pampers Pants bugyipelusok szakértőjévé avatunk!

Ebben a kis füzetben minden kérdésre megtalálod a választ, mely felmerülhet 
benned a Pampers Pants bugyipelenkákkal kapcsolatban. Mire a végére érsz, igazi 
Pampe�  Pants 	 akértővé válsz majd! Eközben természetesen elkezdheted tesz-
telni csöppségeddel az indulócsomagodban található pelusokat, hogy elsőkézből is 
megtapasztalhasd a kiváló i� e	 kedé� . Bízunk benne, hogy Te is annyira megs-
zereted a Pampers Pants bugyipelenkákat, mint mi, és segítesz nekünk abban, hogy 
még több emberrel megismertessük a jövő pelenkáját!

A következő pár hétben tapasztalataidat és gondolataidat a többi résztvevővel is 
megvitathatod majd a Projektblogon. Itt további tippeket is találsz majd azzal 
kapcsolatban, hogyan tesztelheted a pelenkát játékidő, alvás vagy éppen etetés
közben – mert ez a pelus tényleg minden szituációban helyt áll!

Ezután, a projekt során szerzett VIP ismereteinket és tapasztalatainkat online és 
személyesen is megosztjuk, hogy minél több örökmozgó anyukájához és apukájához 
eljuthasson a Pampers Pants bugyipelusok híre.

Nagyon örülünk, hogy kisbabáddal együtt Ti is a projektcsapat részei vagytok, 
és reméljük, hogy találkozunk majd Veletek a Projektblogon!

Legyen a tesztelés közös családi program, és tapasztaljátok meg közösen, hogyan 
#passzolapocira a #PampersPants bugyipelenka minden helyzetben! 

Üdvözlettel,
a Pampe�  csapata

Látogasd a Projektblogot rendszeresen: www.pampersvipklub.hu/pants
Kérdésed van? Írj a mira@pampersvipklub.hu e-mail címre!

Kezeidet a 
combnyílásokba 

helyezve húzd 
szét oldalirányba 
a bugyipelenkát!

Az eltávolításhoz 
tépd fel a 

pelenka oldalait!

Húzd fel
kisbabádra úgy, 
hogy a Pampers 

embléma elől 
helyezkedjen el!

Tekerd fel 
és rögzítsd 

a ragasztósza-
laggal!

1 2 3 4
Kisbabás barátaidnak:

•  15 db Pampers Pants pelenkaminta 4-es méretben (2 db/csomag)
•  Kérdőívfüzet, hogy összegyűjthesd barátaid véleményét

A pelusc� re még so� m volt ilyen egy	 erű!

360°FIT

projektmenetrend

360°FIT
Kiváló illeszkedés,

szivárgás ellen

Szuper 
nedvszívó mag

A pelenka 
belsejébe zárja a 

nedvességet

Körös-körül rugalmas 
derékgumírozás

Igazodik a kisbaba 
alakjához és 

mozdulataihoz
Kiváló illeszkedés, 

szivárgás ellen

A jövő pelenkája: Pampers Pants

Neked és kisbabádnak:

•  1 csomag Pampers Pants bugyipelenka 
•  Ez a projektmenetrend, tele VIP információkkal
•   Mérőszalag, hogy megmérhesd csöppséged 

pocakját etetés előtt és után
•   Szövegbuborékok a tökéletes fotók elkészítéséhez

Kezdődjön a móka!
Ismerkedj meg indulócsomagod 
tartalmával!
Ismerkedj meg indulócsomagod 

Üdvözlünk közös Pampers Pants VIP-projektünkben!
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Örökítsd meg vará� latos
pillanataitokat!

Eljött az étkezés ideje! Játék, játék és játék!

Az apukák is imádják a bugyipelust!

Aludj, baba, aludjál...
Észrevetted már, mekkorára tud nőni csöppséged pocakja etetés után? Persze, 
ahogy a babák emésztenek, úgy szépen lassan vissza is húzódik a pocijuk. Biztosan 
tapasztaltad, hogy a teli pocakon a tépőzáras pelusok megfeszülnek, míg a pocak 
visszahúzódásakor meglazulnak a kicsik testén, így szivárgást okozhatnak

A Pampers Pants pelusok rugalmas derékgumírozása tökéletesen illeszkedik 
kisbabád alakjára etetés előtt és után is, így mindig kényelmes viseletet biztosít. 
A 360°-os illeszkedésnek köszönhetően a bugyipelus követi kisbabád alakjának 
változásait, így véd a szivárgással szemben.

Bár a régi szerepek (melyek szerint a gyermeknevelés 
inkább az anyák feladata) már elmosódtak, sokan úgy 
tartják, hogy továbbra is az apukák az igazi mókames-
terek a családban. Amikor csöppségünk-nek éneklünk, 
beszélünk és mesélünk, vagy együtt játszunk, elhalmozzuk 
őket szeretettel és fi gyelemmel, mely serkenti az agy 
működését. Éppen ezért a játék kulcsfontosságú a gyer-
mekek fejlődésében. A Pampers Pants pelenkákat gyorsan 
és egyszerűen lehet cserélni, így az apukáknak több idejük 
marad e varázslatos pillanatok megélésére a kicsikkel.

A peluscsere nem tartozik sem az apukák, sem az anyukák, sem pedig a babák 
kedvenc elfoglaltságai közé, főleg, ha csöppségünk már izeg-mozog, forgolódik. 
Szerencsére a peluscsere még sosem volt ilyen gyors és egyszerű, így az apukáknak is 
több ideje marad az igazi mókára csöppségeikkel!

A kisbabák kétszer annyit mozognak álmukban, mint a felnőttek, 
ezért éjszaka is legalább annyira fontos a szivárgás elleni védelem, 
mint nappal, játék közben. 
A Pampers Pants bugyipelenka szuper nedvszívó magja magába zárja a nedvessé-
get, míg a 360°-os pocak és comb körüli illeszkedése segít megelőzni a szivárgást.
A kiváló illeszkedésnek köszönhetően nem kell aggódnod a kellemetlen szivárgás 
miatt, melyet a meglazuló pelenka okozhat. Mivel a tépőzáras pelenkák nem tudnak 
úgy igazodni kisbabád alakjához, mint a bugyipelusok rugalmas derékgumírozása, 
gyakrabban előfordulhatnak a balesetek. A Pampers Pants bugyipelenkákkal viszont 
nem kell aggódnod, hogy elég szoros-e a pelus. Csak felhúzod, mint egy nadrágot, 
és máris véd a szivárgás ellen – még éjjel is.

Meggyőződtetek már a tökéletes illeszkedésről? Akkor itt 
az idő, hogy minél több anyukához és apukához eljuttas-
suk a jövő pelenkájának hírét! Készíts képet vagy videót, 
ahogy a családdal a Pampers Pants bugyipelusokat 
tesztelitek különböző szituációkban, majd oszd meg 
boldog pillanataitokat Facebookon, Instagramon és más 
oldalakon is!

Me� áláljuk aktivitásodat!

Az aktív nagykövetek mindig kitűnnek a Pampers VIP Klubon! Segíts a Pampers 
csapatának megismertetni a #PampersPants bugyipelusokat és ne felejtsd el 
rögzíteni aktivitásodat a Pampers VIP Klubon! A 3 legaktívabb nagykövetet a projekt 
végén megjutalmazzuk 1-1 csomag egy hónapra elegendő pelenkával!

Készíts képet csöppségedről alvás köz-
ben, és tudasd barátaiddal a közösségi 
oldalakon, hogy a #PampersPants 
egész éjszaka kényelmes és száraz 
viseletet nyújt kisbabádnak!

Míg a kicsi szundikál, olvasd el legújabb 
bejegyzéseinket a Projektblogon, oszd 
meg tapasztalataidat és töltsd fel a 
barátaid által kitöltött kérdőíveket!

Tedd babádat a pelenkázó poszterre (ha sikerül 
ott tartani egy pillanatra ) és/vagy válassz egy 
szövegbuborékot - hagyd, hogy kisbabád mondja 
el, miért szereti a Pampers Pants bugyipelust!

Használd bejegyzéseidben a #passzolapocira, 
#PampersPants, #Pampersbugyipelus, 
#PampersVIPKlub és #reklám jelöléseket, 
hogy megtaláljuk bejegyzéseidet!

Használd az üres sablont, hogy elkészítsd saját 
szövegbuborékodat!

Használd az indulócsomagban található mérőszalagot, és mérd le 
a változást kisbabád pocakján! Ne felejtsd el megosztani róla a képeket 
a közösségi oldalaidon a #passzolapocira, #PampersPants, 
#Pampersbugyipelus, #PampersVIPKlub és #reklám hashtagekkel!

Használd a Projektblogról letölthető Instagram sablonokat, hogy 
megoszthasd az eredményeiteket és kihívhasd barátaidat!

Légy kreatív!

Összegyűjtöttünk pár ötletet a tökéletes képekhez:
•   Az indulócsomagod és a doboz lefotózása helyett inkább rendezz be 

egy szép hátteret a pelenkának!
•  Használj természetes fényeket, így élesebb és világosabb lesz a fotód.
•   Legyen csöppséged a középpontban, de győződj meg róla, 

hogy a Pampers Pants is látható legyen a képen!

Tudasd kisbabás barátaiddal, hogy van pár 
Pampers Pants mintád számukra, így ők is 
kipróbálhatják a bugyipelust!

Legyen játék a pelenkacsere! Használd Instagram sablonunkat, 
hogy megoszd peluscsere rekordodat, majd hívd ki barátaidat!
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csapatának megismertetni a #PampersPants bugyipelusokat és ne felejtsd el 
rögzíteni aktivitásodat a Pampers VIP Klubon! A 3 legaktívabb nagykövetet a projekt 
végén megjutalmazzuk 1-1 csomag egy hónapra elegendő pelenkával!

Készíts képet csöppségedről alvás köz-
ben, és tudasd barátaiddal a közösségi 
oldalakon, hogy a #PampersPants 
egész éjszaka kényelmes és száraz 
viseletet nyújt kisbabádnak!

Míg a kicsi szundikál, olvasd el legújabb 
bejegyzéseinket a Projektblogon, oszd 
meg tapasztalataidat és töltsd fel a 
barátaid által kitöltött kérdőíveket!

Tedd babádat a pelenkázó poszterre (ha sikerül 
ott tartani egy pillanatra ) és/vagy válassz egy 
szövegbuborékot - hagyd, hogy kisbabád mondja 
el, miért szereti a Pampers Pants bugyipelust!

Használd bejegyzéseidben a #passzolapocira, 
#PampersPants, #Pampersbugyipelus, 
#PampersVIPKlub és #reklám jelöléseket, 
hogy megtaláljuk bejegyzéseidet!

Használd az üres sablont, hogy elkészítsd saját 
szövegbuborékodat!

Használd az indulócsomagban található mérőszalagot, és mérd le 
a változást kisbabád pocakján! Ne felejtsd el megosztani róla a képeket 
a közösségi oldalaidon a #passzolapocira, #PampersPants, 
#Pampersbugyipelus, #PampersVIPKlub és #reklám hashtagekkel!

Használd a Projektblogról letölthető Instagram sablonokat, hogy 
megoszthasd az eredményeiteket és kihívhasd barátaidat!

Légy kreatív!

Összegyűjtöttünk pár ötletet a tökéletes képekhez:
•   Az indulócsomagod és a doboz lefotózása helyett inkább rendezz be 

egy szép hátteret a pelenkának!
•  Használj természetes fényeket, így élesebb és világosabb lesz a fotód.
•   Legyen csöppséged a középpontban, de győződj meg róla, 

hogy a Pampers Pants is látható legyen a képen!

Tudasd kisbabás barátaiddal, hogy van pár 
Pampers Pants mintád számukra, így ők is 
kipróbálhatják a bugyipelust!

Legyen játék a pelenkacsere! Használd Instagram sablonunkat, 
hogy megoszd peluscsere rekordodat, majd hívd ki barátaidat!
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Kedves Pampe�  Pants nagykövetünk!

Örömmel köszöntünk projektünkben, ahol 500 anyukával és apukával 
együtt Téged is a Pampers Pants bugyipelusok szakértőjévé avatunk!

Ebben a kis füzetben minden kérdésre megtalálod a választ, mely felmerülhet 
benned a Pampers Pants bugyipelenkákkal kapcsolatban. Mire a végére érsz, igazi 
Pampe�  Pants 	 akértővé válsz majd! Eközben természetesen elkezdheted tesz-
telni csöppségeddel az indulócsomagodban található pelusokat, hogy elsőkézből is 
megtapasztalhasd a kiváló i� e	 kedé� . Bízunk benne, hogy Te is annyira megs-
zereted a Pampers Pants bugyipelenkákat, mint mi, és segítesz nekünk abban, hogy 
még több emberrel megismertessük a jövő pelenkáját!

A következő pár hétben tapasztalataidat és gondolataidat a többi résztvevővel is 
megvitathatod majd a Projektblogon. Itt további tippeket is találsz majd azzal 
kapcsolatban, hogyan tesztelheted a pelenkát játékidő, alvás vagy éppen etetés
közben – mert ez a pelus tényleg minden szituációban helyt áll!

Ezután, a projekt során szerzett VIP ismereteinket és tapasztalatainkat online és 
személyesen is megosztjuk, hogy minél több örökmozgó anyukájához és apukájához 
eljuthasson a Pampers Pants bugyipelusok híre.

Nagyon örülünk, hogy kisbabáddal együtt Ti is a projektcsapat részei vagytok, 
és reméljük, hogy találkozunk majd Veletek a Projektblogon!

Legyen a tesztelés közös családi program, és tapasztaljátok meg közösen, hogyan 
#passzolapocira a #PampersPants bugyipelenka minden helyzetben! 

Üdvözlettel,
a Pampe�  csapata

Látogasd a Projektblogot rendszeresen: www.pampersvipklub.hu/pants
Kérdésed van? Írj a mira@pampersvipklub.hu e-mail címre!

Kezeidet a 
combnyílásokba 

helyezve húzd 
szét oldalirányba 
a bugyipelenkát!

Az eltávolításhoz 
tépd fel a 

pelenka oldalait!

Húzd fel
kisbabádra úgy, 
hogy a Pampers 

embléma elől 
helyezkedjen el!

Tekerd fel 
és rögzítsd 

a ragasztósza-
laggal!

1 2 3 4
Kisbabás barátaidnak:

•  15 db Pampers Pants pelenkaminta 4-es méretben (2 db/csomag)
•  Kérdőívfüzet, hogy összegyűjthesd barátaid véleményét

A pelusc� re még so� m volt ilyen egy	 erű!

360°FIT

projektmenetrend

360°FIT
Kiváló illeszkedés,

szivárgás ellen

Szuper 
nedvszívó mag

A pelenka 
belsejébe zárja a 

nedvességet

Körös-körül rugalmas 
derékgumírozás

Igazodik a kisbaba 
alakjához és 

mozdulataihoz
Kiváló illeszkedés, 

szivárgás ellen

A jövő pelenkája: Pampers Pants

Neked és kisbabádnak:

•  1 csomag Pampers Pants bugyipelenka 
•  Ez a projektmenetrend, tele VIP információkkal
•   Mérőszalag, hogy megmérhesd csöppséged 

pocakját etetés előtt és után
•   Szövegbuborékok a tökéletes fotók elkészítéséhez

Kezdődjön a móka!
Ismerkedj meg indulócsomagod 
tartalmával!
Ismerkedj meg indulócsomagod 

Üdvözlünk közös Pampers Pants VIP-projektünkben!
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