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NOTA: As variedades mencionadas contêm outros ingredientes. 
Consulte a lista de ingredientes completa na embalagem do produto.



SEMEIEM O VOSSO BEM-ESTAR* COM  
ACTIVIA SEMENTES E CEREAIS
Olá, youzzers™! 

Em nome da equipa ACTIVIA queremos dar-vos as boas-vindas! 

Activia rendeu-se à tendência das Sementes e lançou uma nova gama Activia 
Sementes e Cereais, para além de ser uma gama fonte de fibra, resulta da eleição 
das melhores e mais deliciosas Sementes e Cereais. E agora queremos convidar- 
-te a desfrutar da Cremosidade de Activia, que ajuda a tua saúde digestiva*, com 
sementes e cereais que te proporcionarão uma saborosa e crocante experiência. 

Deixa-te surpreender a cada colherada e semeia o teu bem-estar.* 

Nesta campanha, as youzzers™ selecionadas vão ter a oportunidade de experimentar 
gratuitamente os novos ACTIVIA Sementes e Cereais. Esperamos que desfrutem ao 
máximo desta experiência e que nos reportem todo o feedback da vossa experiência 
através do Blog, da Galeria de campanha e das vossas redes sociais, através dos 
hashtags #activia #activiasementesecereais #youzzactivia e #youzz. 

A equipa, 
ACTIVIA
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*Activia contém cloreto presente de forma natural, que provém de sais minerais e que, consumido diariamente dentro de uma 
alimentação e um modo de vida saudáveis, contribui para uma digestão normal através da produção de ácido clorídrico no 
estômago. As variedades mencionadas contêm outros ingredientes. Consulte a lista de ingredientes completa na embalagem do 
produto.





NESTA CAMPANHA QUEREMOS... 
DAR-TE A CONHECER E A EXPERIMENTAR 
OS NOVOS ACTIVIA SEMENTES E CEREAIS
1. EXPERIMENTA
Nesta campanha os youzzers™ vão ter a oportunidade de experimentar gratuitamente os novos 
ACTIVIA Sementes e Cereais, através dos vales Activia. Pedimos-te que tenhas em atenção 
que apenas poderás levantar os vales nas lojas Pingo Doce e os mesmos não poderão ser 
descontados se o produto estiver em promoção.

2. AVALIA
Depois de experimentares os novos ACTIVIA Sementes e Cereais, preenche o Questionário 
Inicial, onde farás uma primeira avaliação da tua experiência. Partilha e conhece a opinião das 
outras youzzers™ no Blog de campanha e faz o upload das tuas fotografias na Galeria.

3. RECOMENDA
Este é o momento em que partilhas os novos ACTIVIA Sementes e Cereais e a experiência 
desta campanha com os teus amigos, familiares e conhecidos. Oferece-lhes 1 vale de oferta 
para experimentarem a nova gama para que, também eles possam usufruir desta experiência. 
Entrega um Questionário para os Amigos a quem ofereceste um vale de oferta e deste a provar 
ACTIVIA Sementes e Cereais, para que saibamos também as suas opiniões. Não te esqueças 
de utilizar os hashtags #activia #activiasementesecereais #youzzactivia e #youzz em todas 
as tuas partilhas.

4. REPORTA
Falas-te sobre os Novos ACTIVIA Sementes e Cerais com os teus amigos, familiares e/ou colegas 
de trabalho? Fizeste uma publicação no Facebook sobre a tua experiência? Preenche um Relatório 
WOM por cada conversa presencial ou publicação nas tuas redes sociais. No final da campanha, 
não te esqueça de preencher o Questionário Final e de nos mostrar a tua avaliação completa 
sobre a experiência com ACTIVIA Sementes e Cereais.
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QUINOA, ESPELTA, SEMENTES DE ABÓBORA, DE PAPOILA OU DE GIRASSOL!

Diziam que era apenas uma moda, mas sem dúvida que vieram para ficar. As Sementes 
e os Cereais, conhecidos também pelas suas propriedades, fazem parte da nossa 
dieta mediterrânica onde cada vez mais valorizamos uma alimentação e estilo de vida 
saudáveis.

Na procura por uma alimentação saudável, variada e equilibrada, as sementes 
conquistaram o seu lugar. Saborosas e crocantes, são hoje uma tendência, funcionando 
não só como um snack mas também usadas muitas vezes como um complemento em 
receitas! E não menos interessante, tornam qualquer prato numa invejável imagem a ser 
postada no Instagram.

Activia rendeu-se a esta tendência e lançou uma nova gama Activia Sementes e 
Cereais, para além de ser uma gama fonte de fibra, resulta da eleição das melhores 
e mais deliciosas Sementes e Cereais, como Quinoa, Espelta, Sementes de Girassol, 
Sementes de Abóbora, Sementes de Papoila.

DESCOBRE-OS E SEMEIA O TEU BEM-ESTAR*
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HÁ ALGUMAS MODAS, QUE POR SORTE, CHEGAM PARA FICAR.
É O CASO DAS SEMENTES DE QUE TANTO OUVIMOS FALAR.

*Activia contém cloreto presente de forma natural, que provém de sais minerais e que, consumido diariamente dentro de uma alimentação 
e um modo de vida saudáveis, contribui para uma digestão normal através da produção de ácido clorídrico no estômago. As variedades 
mencionadas contêm outros ingredientes. Consulte a lista de ingredientes completa na embalagem do produto.



*Activia contém cloreto presente de forma natural, que provém de sais minerais e que, consumido diariamente dentro de uma alimentação e um modo de vida saudáveis, contribui para uma digestão normal através da produção de ácido clorídrico no estômago. As variedades mencionadas contêm outros ingredientes. Consulte a lista de ingredientes completa na embalagem do produto.



*Activia contém cloreto presente de forma natural, que provém de sais minerais e que, consumido diariamente dentro de uma alimentação e um modo de vida saudáveis, contribui para uma digestão normal através da produção de ácido clorídrico no estômago. As variedades mencionadas contêm outros ingredientes. Consulte a lista de ingredientes completa na embalagem do produto.



refeições Felizes, Digestões felizes.* 

SEMENTES & CEREAIS
Sabemos que as refeições são a chave para o nosso bem-estar ao longo do dia mas há 
outras prioridades que acabam por invadir estes momento e quando estes momentos 
não são respeitados, acabamos por ter refeições mais pesadas, menos saudáveis e mais 
stressantes. 

E isso pode ter impacto na nossa saúde digestiva e no nosso bem-estar geral. 

É importante parar por um momento, mesmo que seja por 10 minutos e saborear 
cada pedaço com todos os nossos sentidos, conscientes não só do que comemos, mas 
também da forma como comemos – pratica o MINDFUL EATING. 

ACTIVIA pretende continuar a sua demanda pela defesa do mindful eating, incentivando 
a que voltes a desfrutar das refeições. Porque comer é muito mais do que comer, 
é essencial que cada refeição seja uma experiência de sentidos e um momento 
verdadeiramente dedicado ao teu bem-estar. E os novos ACTIVIA Sementes e Cereais 
garantem transportar-te para novas sensações de prazer à hora das pequenas refeições. 

Sabe mais em activia.pt 

VOLTA A DESFRUTAR DAS REFEIÇÕES!
*Activia contém cloreto presente de forma natural, que provém de sais minerais e que, consumido diariamente dentro de uma alimentação 
e um modo de vida saudáveis, contribui para uma digestão normal através da produção de ácido clorídrico no estômago. As variedades 
mencionadas contêm outros ingredientes. Consulte a lista de ingredientes completa na embalagem do produto.



e encontra agora a tua gama de 
activia cereais de sempre com a MESMA FÓRMULA 

numa NOVA EMBALAGEM 





NESTA CAMPANHA 500 YOUZZERS™ 
TÊM A OPORTUNIDADE DE EXPERIMENTAR 
OS NOVOS ACTIVIA SEMENTES E CEREAIS.

No arranque da campanha, cada youzzer™ recebe um kit ACTIVIA/youzz™ gratuito, com 
os seguintes conteúdos para informação e experimentação: 

• 1 carta de boas-vindas; 

• 3 vales de oferta para trocar por packs de ACTIVIA Sementes e Cereais; 

• 1 folheto informativo; 
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É aberto: Tem orgulho em sê-lo e quando partilha 
a sua opinião relembra que o é, enquanto divulga a 
oportunidade de experimentar ACTIVIA Sementes e 
Cereais. Se gosta genuinamente de algo, é a opinião 
aberta e honesta que conta. É fã do Word-of-Mouth 
e acredita que o conceito é uma forma eficaz de 
recomendação, divulgação e apreciação dos produtos 
que tem oportunidade de experimentar. O passa-a- 
-palavra faz parte da vida do youzzer™!

Comunica naturalmente: Partilha a opinião 
naturalmente e fá-lo de forma verdadeira e genuína. 
Um youzzer™ é um comunicador por natureza! Sabe 
ouvir, opinar e valoriza, acima de tudo, a autenticidade!

É honesto: A sua mensagem só é difundida quando 
esta é honesta e autêntica. Por isso mesmo, privilegia 
um passa-a-palavra direto e verdadeiro. Um youzzer™ 
tem em atenção a sua partilha e fá-la, junto dos seus 
amigos, familiares e conhecidos, da forma mais 
original. A honestidade é primordial na conduta de 
um youzzer™. Tendo a consciência disso, sabe que 
deve ser verdadeiro em cada experiência, divulgação 
e recomendação. 

Tem influência: Um youzzer™ conhece o poder 
do Word-of-Mouth. Respeita esse mesmo poder 
e partilha-o da forma mais honesta, verdadeira e 
informada. Toma conhecimento, experimenta, avalia, 
recomenda e, por último, reporta a sua informação 
com base na sua conduta de youzzer™. 

UM YOUZZER™...
CÓDIGO DE CONDUTA DE UM YOUZZERTM



Não é um vendedor: Quando partilha a sua 
experiência, sabe de antemão que não se encontra 
num papel de vendedor. Ser youzzer™ é, por isso, 
dar a conhecer a experimentação de um serviço 
ou produto e partilhar as suas opiniões honestas 
adquiridas. Não pressiona, assim, quem divulga e dá a 
conhecer as suas apreciações sobre ACTIVIA Sementes 
e Cereais.

É um ouvinte: É, acima de tudo, um bom ouvinte. 
Presta atenção à forma como partilha a experiência 
e observa as reações dos seus amigos, familiares e 
conhecidos. O Word-of-Mouth é, por isso, uma rua 
de dois sentidos: divulga-se o produto ou serviço 
e escuta-se as diversas opiniões existentes. Ouvir 
significa tornar-se num youzzer™ exemplar.

Está sempre em contacto: Mantém-se sempre 
atento aos convites, às campanhas e às novidades. 
Sabe aquilo que gosta, os seus interesses e as suas 
expectativas. Atualiza o perfil com regularidade e 
preenche todos os inquéritos que estão disponíveis. 
É eficaz, apresenta detalhadamente a informação 
e interage para que as experiências de que faz 
parte possam ser cada vez mais influenciadoras e 
estimulantes.

Diverte-se: Sabe ser honesto e sabe que pode 
desfrutar ao máximo de cada experiência. Diverte-se, 
portanto, e sabe usufruir dos produtos e serviços para 
os quais foi selecionado, divulgando a informação que 
pretende e a quem pretende. Um youzzer™ diverte-se 
e faz divertir todos aqueles com quem partilha a sua 
opinião!

UM YOUZZER™...
CÓDIGO DE CONDUTA DE UM YOUZZERTM




