
przygotowane w ramach projektu Młody Menedżer
dla firmy Bahlsen Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Propozycje opakowań  
produktów



Młodzi  
Menedżerowie

w obliczu  
wyzwania

Zadaniem licealistów było zaprojektowanie  
oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu - ciastek. 

W dalszej części tej prezentacji pokazujemy  
zwizualizowane pomysły Młodych Menedżerów. 



Odyski
założenia

Hasło przewodnie: Włóż Odyski do walizki!
Dwa rodzaje opakowań - duże i małe.
Grupa docelowa: podróżnik 20-38 lat
Konkurs: 
- selfie: #odyski #dajesile
- zbieranie opakowań - nagroda
Lider opinii: Martyna Wojciechowska

Jedyne takie:
- bogate w błonnik
- wysokoenergetyczne
- 100% natury
- niepowtarzalny smak
- dają siłę!

Kiedyś ktoś powiedział bliski,
Włóż Odyski do walizki.
Tak zaczęła się przygoda,
Na ciasteczka wielka moda.
To Odyski, to Odyski,
Ładuj w plecak, bierz do miski.
Gdy podróży czas nadchodzi,
Niech się człowiek już nie głowi,
Bo Odyski go czekają,
Puste brzuchy napełniają. 
W Chinach, Chile, Argentynie,
Czas z Odyskiem milej płynie.
Gdy chcesz przegryźć coś dobrego,
Kup Odyski, Zjedz! Smacznego!



Włóż odyski do walizki!



Plani
założenia

Hasło przewodnie:  
Zaplanuj energię na cały dzień!

Dwa rodzaje ciasteczek w jednym  
opakowaniu: 

1. PLANI na dzień  
- Wzmocnij się zdrową porcją energii!
- Pełne ziarna!
- Pełne energii!
- Pełne smaku!
- siła
- moc
- witalność
Skład: zboże, żurawina, morela,  
pomarańcza, miód

2. PLANI na noc  
- Rozkoszuj się smaczną przekąską!
- Na imprezy!
- Do nauki!
- Do zabawy!
- ze znajomymi
- w pracy
- w domu
Skład: owies, kakao, czekolada, kokos





Gryzzli
założenia

Kakaowe herbatniki z nadzieniem  
o smaku jogurtowym

Długość ciasteczka: 3,5 cm
Dwa rodzaje opakowań 
- duże i małe „kieszonkowe”.

Grupa docelowa: dzieci 2-10 lat





Ciastka Biss mają kształty roześmianych buziek.

Hasła przewodnie: 
1. Daj mi kiss’a, a dostaniesz Biss’a!
2. Każda mama chce być miss,  

więc wybiera ciastka Biss!
3. Wszystkie dzieci i ich miss,  

dziś wybiorą ciastka Biss!
4. Smak Biss’a jest nie do opisania,  

więc bierzcie się do chrupania!

Średnica ciastka: 4 cm 

Biss
założenia





Chrupiące ciasteczka z żurawiną.

Twarzą kampanii jest Małgorzata Socha  
promująca produkt hasłem:
Bądż FIT nawet w ciąży!

Słoneczne  
Żurawinki
założenia





Hipsterki - ciasteczka wyjątkowe

Opakowanie: 360 g

Skad: 
Płatki owsiane - należą do najzdrowszych i najbardziej  
odżywczych produktów żywnościowych. Zawierają wita-
miny z grupy B, E, PP oraz minerały, w tym cynk i magnez, 
zapewniające sprawne funkcjonowanie układu  
nerwowego i mięśni.

Żurawina - zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby 
przyzębia i próchnicę, wrzody żołądka, infekcje dróg  
moczowych, a także choroby serca. 

Migdały - sprawdzony sposób na mdłości i zgagę w ciąży. 
Można je polecić także na odchudzanie, gdyż zapobiegają  
napadom głodu. Poza tym łagodzą stres i koją nerwy,  
a także obniżają poziom cholesterolu i cukru we krwi,  
zapobiegając tym samym miażdżycy i cukrzycy.

Hipsterki
założenia





Hasło przewodnie: Maxenergii. Maxtreningu.

Rozmiar opakowania: 12x5x3 cm
Opcja ponownego zamknięcia.

Zawartoś opakowania:
4 ciastka po 25 g każde, ułożone na kartonowej tacce.

Power
założenia




