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„JELP – HIT 2002”:
Rynek Chemiczny – czerwiec 2003

Proszek do prania JELP firmy Danlind a/s zwyci´˝y∏
w konkursie „Najlepsze dla dziecka”, organizowanym
przez miesi´cznik „Mamo to ja”. Do VI edycji
konkursu przystàpi∏o 60 firm, zg∏aszajàc 330
produktów. JELP okaza∏ si´ bezkonkurencyjny
w kategorii „Ârodki do prania”. Warto odnotowaç,
˝e duƒski producent marki JELP sprzedaje z powo-
dzeniem swoje produktyw Polsce od 1989 roku
zarówno w sieci sklepów specjalistycznych, jak
i hipermarketach. Firma obchodzi w 2003 roku
75-lecie istnienia.

„JELP neutralny proszek do prania”:
Modna Gospodyni – grudzieƒ 2003

JELP pierze do czysta i doskonale si´ wyp∏ukuje.
Ma delikatny zapach, który nie powoduje podra˝nieƒ
uk∏adu oddechowego. Instytut Matki i Dziecka w
Warszawie w uznaniu wysokiej jakoÊci proszku
oraz wyjàtkowej delikatnoÊci przyzna∏ mu pozytywnà
opini´. JELP otrzyma∏ PIERWSZE miejsce w kategorii
proszków do prania z przeznaczeniem dla ma∏ych
dzieci i noworodków przyznawane przez czytelników
„Mamo to Ja” w rankingu HIT 2002.

„JELP pierze naturalnie”:
Dziecko – luty 2004

Proszek JELP otrzyma∏ tytu∏ PRODUKT ROKU 2003
jako „najbardziej wskazany i najbezpieczniejszy
produkt dla osób cierpiàcych na alergi´” przyznany

przez OÊrodek Badaƒ „Dziecko Alergiczne”. Od
15 lat JELP jest najcz´Êciej wybieranym przez
rodziców proszkiem do prania odzie˝y dzieci´cej
 Polsce.

„Neutralne pranie”: Supermarket Polska – marzec
2004

Firma Danlind wypuÊci∏a na rynek proszek JELP w
du˝ej torbie foliowej o pojemnoÊci 5,4 kg. Ma on
bardzo subtelny zapach, który nie powoduje
podra˝nieƒ zarówno skóry jak i dróg oddechowych.
Proszki JELP dost´pne sà

te˝ w opakowaniach: 600g i 2,4 kg
z uchwytem. Produkt posiada pozytywnà opini´
Instytutu Matki i Dziecka. (PO)

„Delikatne pranie”:
Detal Dzisiaj – marzec 2004

Proszek JELP zalecany jest ju˝ od pierwszego dnia
˝ycia noworodka dla dzieci z alergià oraz osób
cierpiàcych na astm´. Nie zawiera dra˝niàcych
substancji, wybielaczy, sztucznych barwników oraz
agresywnych Êrodków zapachowych.

„Alergicy nagrodzili JELP-a”:
Gazeta Farmaceutyczna – marzec 2004

Duƒski proszek do prania JELP, który w Polsce jest
na rynku ju˝ od 1989 roku, dost´pny zresztà we
wszystkich hipermarketach, okaza∏ si´ „Produktem
Roku 2003”. Okazuje si´, ˝e dzi´ki specjalnie
opracowanej formule JELP spe∏nia najwy˝sze wymogi
stawiane produktom dla alergików. Polecamy ten
produkt do sprzeda˝y szczególnie w tych aptekach,
które znalaz∏y miejsce na sprzeda˝ Êrodków higieny.
(HB)

„JELP w wi´kszej torbie”:
WiadomoÊci Handlowe – marzec 2004

Proszek do prania JELP (zalecany od pierwszych
dni ˝ycia noworodków, dla dzieci alergicznych
oraz osób cierpiàcych na astm´) teraz oferowany
jest w du˝ej torbie foliowej 5,4 kg z uchwytem w
dwóch wersjach: do tkanin bia∏ych i kolorowych.

Pozytywna Opinia Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej w Poznaniu 1997

Pozytywna Opinia Instytutu Pediatri w Poznaniu 1998

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 1999

Certyfikat Ârodowiskowy przyznany producentowi proszku JELP - za spe∏nianie norm ISO 14001 2000

Wysoka Ocena wydana przez Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA Test w Warszawie 2000

Nagroda HIT‘ 2002 Najlepsze dla Dziecka w rankingu czytelników MAMO TO JA w kategorii
„Êrodki do prania z przeznaczeniem dla niemowlàt i ma∏ych dzieci“ 2002

Nagroda PRODUKT ROKU 2003 „Najbezpieczniejszy i najbardziej wskazany produkt dla alergików“
przyznana przez Kapitu∏´ OÊrodka Badaƒ „Dziecko Alergiczne“ 2003

Posiadane certyfikaty, wyró˝nienia i nagrody dla proszku JELP

Dziecko Alergiczne styczeƒ-luty 2004 Produkt Roku 2003
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Sieç dystrybucji
(liczba hurtowni firmowych i ich lokalizacja)

Dystrybucja proszku JELP odbywa si´ poprzez
wszystkie kana∏y dystrybucyjne:

- hurt tradycyjny: najwi´ksze hurtownie w Polsce,
takie jak: Komplex Torus, Interchem, Tabox i inne
oraz sieç Delko
- Modern Mass Market – sieci:
- Cash& Carry: Makro, Selgros
- hipermarkety: Geant, Tesco, Auchan, Carrefour,
Real, Ahold, Leclerc,

- supermarkety: MiniMal, Intermarche, Polomarket

JELP dost´pny jest równie˝ w sieci aptek EURO-
APTEKA w ca∏ym kraju.

Penetracja kategorii – jaki odsetek populacji deklaruje
u˝ywanie danej kategorii produktowej

Wed∏ug wyników badaƒ rynku MEMRB przepro-
wadzonych w okresie wrzesieƒ’2002 do
sierpieƒ’2003 w uj´ciu iloÊciowym, w rynku
ca∏kowitym (wszystkie kana∏y dystrybucyjne) udzia∏
proszku JELP w sprzeda˝y wynosi 47% , natomiast
pozosta∏e 53% stanowi: Lovela (27%), Coccolino
(19%), Bobas 6,96% natomiast pozosta∏e 0,04%
stanowi: Bambino i Cypisek.  JELP zajmuje
niekwestionowanego lidera w tym segmencie ju˝
od 15 lat. Matka zapytana o kryterium wyboru
proszku JELP podaje przede wszystkim:
- „wysoka, niezawodna jakoÊç”
- „pierze skutecznie”
- „nie powoduje alergii”

Na podstawie w/w badaƒ wynika, ˝e co drugi
kilogram kupionego proszku do prania odzie˝y
dzieci´cej czy niemowl´cej to proszek JELP. Nast´pny
„co drugi kilogram” to 5 pozosta∏ych z w/w
detergentów.

JeÊli rozwa˝yç kana∏ Makro Cash&Carry jako
Modern-Mass-Market, to wówczas g∏ównym kana∏em
dystrybucyjnym staje si´:
Hyper + Super + Makro = 32% + 15% + 14% =
61%
Kana∏ tradycyjny wówczas stanowi: 39%
Kategoria obejmuje 4 marki  g∏ówne:
- JELP, - Lovela, - Coccolino, - Bobas

z pomini´ciem p∏atków Bambino oraz proszku
Cypisek i Bebi, które stanowià po ok. 1% sprzeda˝y
proszków dla dzieci.

Miejsce zakupu kategorii – gdzie i jak cz´sto kupujà

Sprzeda˝ kategorii Grupy G∏ówne
All distributional Channels: 100% 100%

Hypermarkets: 32% 47%
Supermarkets: 15%
Large Grocery: 8%
Small Grocery: 5%
Cosmetic Shops: 16% 39%
Multipurpose Shops: 10%
Kiosks: 1%
Makro C&C: 14% 14%
100%

Kto i jak cz´sto u˝ywa – profil socjo-demograficzny
(p∏eç, wiek, wykszta∏cenie, dochody, miejsce
zamieszkania)
Matka ma∏ego niemowlaka kupuje Êrednio 2kg
proszku JELP na miesiàc.
JeÊli jest dobrze usytuowana, pierze odzie˝ ca∏ej
rodziny, jeÊli nie – tylko odzie˝ i bielizn´ swojego
dziecka.

Matka dzieci powy˝ej 1 roku stosuje proszek JELP
dla ca∏ej rodziny, ale jeÊli jej bud˝et na to nie
pozwala, stosuje 2 proszki: JELP dla dzieci, Persil,
Ariel, Vizir – do prania odzie˝y pozosta∏ych cz∏onków
rodziny.

M´˝czyêni i osoby starsze u˝ywajà proszku JELP
do prania tylko swojej odzie˝y, cz´sto do prania
r´cznego. Kupujà go regularnie, ale w niewielkich
iloÊciach. Cz´sto jest to gramatura 600g.

Alergicy i osoby cierpiàce na astm´, egzem´,
∏uszczyc´ i dermatozy – kupujà proszek JELP
regularnie przez wiele lat, celem zminimalizowania
dra˝nienia skóry. Sà to osoby, które starannie
dobierajà ka˝dy produkt majàcy kontakt z ich skórà
– zwracajà uwag´ na „hipoalergicznà receptur´”
oraz akceptacj´ Instututu Matki i Dziecka. Takie
informacje na produkcie sà gwarantem wysokiej
jakoÊci, przeznaczonej dla najmniejszych dzieci.
Stàd najwi´ksze bezpieczeƒstwo zastosowania dla
alergików.

Sà te˝ osoby, które nie tolerujà agresywnych Êrodków
zapachowych w detergentach uniwersalnych i te
osoby, to równie˝ u˝ytkownicy proszku JELP, który
zawiera Êladowà iloÊç subtelnego zapachu,
uzgodnionego z Instytutem Matki i Dziecka.
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Listy od u˝ytkowników proszków Jelp i opinie lekarzy

Izabela - lat 8 Basia - lat 8

Paulina - lat 8 Marta - lat 9

Jelp w oczach dzieci

Opinie lekarzy o proszku JELP:

Lek. Med. Maciej Maƒczak z Leszna: cudowny
aromat, wyÊmienity bukiet kolorów i odcieni
opakowania, konsystencja zbyt monotonna –
doradza∏bym zmian´ koloru na coÊ pistacjowego.
Ogólna ocena bardzo dobra.

Lek. Med. Maciej Walczak – chirurg z Poznania:
Proszek pierze dobrze, zarówno kolorowe rzeczy
jak i bia∏e. Nie wywo∏uje stanów zapalnych i
podra˝nieƒ skóry. Ma Êwie˝y zapach. Ogólne opinie
pozytywne.

Opinie specjalistów i rodziców o proszku JELP:

Anna Zaleska, redaktor naczelna “Mamo, to ja”
(roczna córeczka Tosia) – U˝ywa∏am innego proszku
i ju˝ pogodzi∏am si´ z tym, ˝e plamy po jedzeniu
nieraz zostaja na ubrankach. JELP mi udowodni∏,
˝e wcale nie musi tak byç.

Agnieszka Tryc, czytelniczka “Mamo, to ja”
(syn Dominik – 3 lata i Bartosz – 4 lata) – Dobrze
spiera nawet plamy z soczków i zupek. Zachowuje
kolory ubranek. Nie zawiera fosforanów i nie uczula.
Ma∏gorzata Âlifirczyk, pedagog (16-miesi´czny
synek Jasio) – Nie powoduje podra˝nieƒ. Niezwykle
wydajny, skuteczny nawet przy usuwaniu silnych
zabrudzeƒ.

Patrycja Chmielewska z Wroc∏awia (córka Justynka):
Obydwa rodzaje Waszego proszku sà niezastàpione
i ciesz´ si´, ˝e mog´ mieç spokojnà g∏ow´ o to, ˝e
z ubrankami oraz moim dzieckiem nie dzieje si´
nic z∏ego. Te pierwsze nie tracà kolorów, a córka
nie ma ˝adnych objawów uczulenia na Wasz
produkt. Ostatnio kobieta, która odkupowa∏a ode
mnie ubranka po mojej córeczce zapyta∏a jak to
mo˝liwe, ˝e wszystkie body i kaftaniki sà takie czyste
i nie poplamione? Odpowiedzia∏am, ˝e jedynym
proszkiem, w jakim by∏y prane, jest proszek JELP,
poniewa˝ moje dziecko jest alergikiem i nic innego

nie mog´ u˝ywaç. By∏a zaskoczona i stwierdzi∏a,
ze na pewno go wypróbuje.

Justynka

Redagujà: ˚aneta Geltz i Mariusz Fràckowiak, adres redakcji: Geltz Consulting, ul. Nowy Rynek 3,
62-002 Suchy Las, tel. 61/ 652 35 40, e-mail: biuro@jelp.pl, sk∏ad i druk: Pretext Poznaƒ
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"Zakup hipoalergicznego
proszku jest dla matki
góry op∏acalnà inwe-
stycjà" – o rynku pro-
szków w kontekÊc ie
wejÊcia Polski do Unii
Europejskiej opowiada
˚ a n e t a  G e l t z ,  J E L P
Marketing Coordinator,
Danlind a/s

- Post´p cywilizacyjny powoduje, ˝e z roku na
rok roÊnie liczba alergicznych dzieci oraz narasta
liczba osób ze schorzeniami skóry oraz alergià
kontaktowà. Zwi´ksza si´ ÊwiadomoÊç tego zjawiska
wÊród klientów, którzy coraz cz´Êciej wybierajà
produkt najwy˝szej jakoÊci, np. proszek do prania
JELP, w∏aÊnie ze szczególnym wskazaniem dla osób
z wra˝liwà lub chorobowo zmienionà skórà.

Ciekawym zjawiskiem sà zmiany oczekiwaƒ
klientów odnoÊnie opakowaƒ, które nastàpi∏y w
przeciàgu ostatnich szeÊciu lat. Zauwa˝alny jest
spadek zainteresowania opakowaniem 600 g na
korzyÊç opakowaƒ ekonomicznych w workach
foliowych, a w szczególnoÊci - w naszym przypadku
- gramaturà 5,4 kg z uchwytem, której wzrost
sprzeda˝y w kilogramach nie tylko kompensuje, ale

przewy˝sza spadek sprzeda˝y gramatury 600 g.
Obserwowana jest równie˝ zmiana ÊwiadomoÊci

konsumentów w zakresie wyboru wariantów "do
bia∏ego" i "do koloru". Oko∏o 5-6 lat temu udzia∏
wariantu "kolor" stanowi∏ zaledwie 17-20 %, zaÊ
w ostatnim roku JELP odnotowa∏ wzrost udzia∏u tego
wariantu a˝ do 43%! Na podstawie badaƒ
konsumenckich mo˝emy stwierdziç, ˝e nasz klient
nie zwraca szczególnej uwagi na poziom ceny.
Matka dziecka lub alergika kieruje si´ dobrem
swoich bliskich, chcàc zapewniç mniejszà liczb´
wizyt u lekarzy specjalistów. Zakup hipoalergicznego
proszku jest dla matki z góry op∏acalnà inwestycjà.
Segment proszków "premium" dla dzieci b´dzie
prawdopodobnie systematycznie wzrastaç z dwóch
powodów. Po pierwsze klasa Êrednia dopiero
zaczyna si´ rozwijaç w Polsce i co za tym idzie -
równie˝ jej wymagania co do gatunku ró˝nego
rodzaju produktów. Jest to grupa, która staje si´
coraz bardziej wra˝liwa na poziom jakoÊci , a nie
ceny. WejÊcie do Unii Europejskiej przyniesie wzrost
p∏ac osób, których wynagrodzenia na dzieƒ
dzisiejszy plasujà si´ na poziomie ok. 2-3 tys. z∏
brutto. Jest to dodatkowy powód, dla którego produkty
"premium" majà szans´ zyskaç dodatkowà uwag´.
Po drugie liczba alergików oraz osób ze
schorzeniami skóry regularnie roÊnie. Jest to
spowodowane silnym zanieczyszczeniem Êrodowiska
oraz coraz wi´kszà iloÊcià tanich produktów ze
sztucznymi barwnikami i konserwantami w swoim

sk∏adzie. Coraz cz´Êciej równie˝ osoby w starszym
wieku zmuszone sà do poszukiwaƒ lepszego
detergentu, gdy˝ tanie proszki powodujà u nich
zmiany skórne, sw´dzenie oraz kaszel spowodowany
silnymi Êrodkami zapachowymi.

Powszechnie wiadomo, ˝e przyrasta liczba
hipermarketów i supermarketów, które stanowià
gros sprzeda˝y Êrodków czystoÊci, wi´c roÊnie
równie˝ szansa na coraz to wi´kszà sprzeda˝
proszków do prania, a zw∏aszcza du˝ych opakowaƒ,
które mo˝na dowieêç wózkiem do auta bez
specjalnego wysi∏ku. JeÊli chodzi o proszki "markowe"
- nasz kraj obfituje bardzo du˝à iloÊcià proszków
zarówno z pó∏ki "medium" jak i "premium". Naszym
zdaniem raczej nastàpi redukcja marek ni˝ ich
wzrost w tych segmentach. Od 1989 r. jesteÊmy
Êwiadkami wielu zmian, nie tylko na rynku proszków
uniwersalnych, ale równie˝ dzieci´cych. Firma
Danlind produkujàca proszek JELP oferuje na ca∏ym
Êwiecie równie˝ warianty detergentów w tabletkach,
w kremie oraz w postaci proszków kompaktowych,
ale jeszcze nie nadesz∏a pora na ich wdra˝anie na
polski rynek. Polska klientka zdecydowanie
najcz´Êciej wybiera tradycyjny proszek, rzadziej
p∏yn do prania. Ostatnio coraz cz´Êciej uznanie
zyskujà równie˝ ˝ele.

(Artyku∏ ukaza∏ si´ 12.02.2004 w Supermarket
News)

"Kopenhaga to kwintesencja Danii", powiada
zarówno wi´kszoÊç jej mieszkaƒców, jak i ci, którzy
jà odwiedzili. To w zasadzie prawda, poniewa˝
niewiele krajów tak jest uzale˝nionych od swojej
stolicy jak Dania. Tu koncentruje si´ ˝ycie polityczne,
gospodarcze i kulturalne tego paƒstwa. Nic
dziwnego, jeÊli zwa˝yç, ̋ e w samej tylko Kopenhadze
mieszka ponad 9% ludnoÊci Królestwa Danii, tj. ok.
465 tys. osób. W sumie w stolicy i jej najbli˝szych
okolicach ˝yje ponad jedna czwarta z 5,5 miliona
Duƒczyków. Kopenhaga jest najwi´kszà aglomeracjà
pó∏nocnej Europy i dysponuje najwi´kszym
potencja∏em przemys∏owym wÊród krajów
skandynawskich. Na kopenhaskim uniwersytecie
pobiera nauki ok. 25 000 studentów, w tym wielu
cudzoziemców, którzy stanowià prawie 8%
mieszkaƒców stolicy. Jednak magnetyczna si∏a
Kopenhagi, skupiajàcej na sobie najwi´kszà uwag´,
zaczyna natrafiaç na konkurencj´. Pozosta∏e rejony
Danii stopniowo mobilizujà si´, by stawiç czo∏o
metropolii, a szczególnie aktywni w ostatnich latach
stajà si´ w tym wzgl´dzie Jutowie. Mieszkaƒcy
Jutlandii i Kopenhagi to g∏ówni konkurenci w tej
próbie si∏. Na prowincji, jak okreÊla si´ wszystkie
tereny nie nale˝àce do Kopenhagi, mieszkaƒcy stolicy
nie cieszà si´ najlepszà opinià. Flegmatyczni
mieszkaƒcy zachodniego wybrze˝a uwa˝ajà
mieszkaƒców wielkiego miasta za powierzchownych,
gadatliwych i nerwowych, dlatego cudzoziemcom
trudno nieraz zrozumieç, ˝e w tak ma∏ym kraju
mo˝na napotkaç tak du˝e ró˝nice mentalnoÊci...

Historia Kopenhagi rozpocz´∏a si´ w XII wieku.
Wtedy to, w miejscu malutkiej osady rybackiej,
po∏o˝onej na drugiej co do wielkoÊci wyspie kraju
- Sjaelland (Zelandii) nad cieÊninà Oresund naprzeciw
Szwecji, wybudowano warowny zamek. Trzy wieki
póêniej (w 1443 r.) Kopenhaga sta∏a si´ ju˝ stolicà
Danii. DziÊ, w przeciwieƒstwie do innych stolic
europejskich, nie ma tu monumentalnej zabudowy
ani drapaczy chmur. Miasto nadal urzeka niewielkimi
kamieniczkami oraz du˝à iloÊcià parków i ogrodów.
Najwspanialsze sà z pewnoÊcià Ogrody Tivoli, na
terenie których znajduje si´ jeden z najwi´kszych w
Europie lunaparków. Symbolem Kopenhagi jest Ma∏a
Syrenka - rzeêba z bràzu przedstawiajàca postaç
bohaterki jednej z baÊni Hansa Christiana Andersena
(bo tu w∏aÊnie ˝y∏ i tworzy∏ ten genialny pisarz).

Najcz´Êciej odwiedzanym miejscem stolicy Danii
jest ciàgnàcy si´ blisko 2 km Stroeget, który w chwili
powstania by∏ najd∏u˝szym w Europie deptakiem -
dziÊ wyst´pujà tu uliczni kuglarze, mimowie, magicy,
muzycy i grajkowie, tworzàc pe∏nà ˝ycia
niepowtarzalnà atmosfer´.

Na pewno warto te˝ zobaczyç wielki koÊció∏
Frederikskirke, który budowano na wzór bazyliki Êw.
Piotra w Rzymie, Pa∏ac Rosenborg ze zbiorami
klejnotów królewskich oraz port Nyhavn z szeregiem

kolorowych drewnianych domków. Kopenhadze
uda∏o si´ na ogó∏ uniknàç wielkich budowlanych
b∏´dów z okresu powojennego, tak cz´sto
spotykanych w innych paƒstwach europejskich.
Dawne i nowe domy uzupe∏niaja si´ harmonijnie
dzi´ki starannej rekonstrukcji starego miasta.

Najlepszym sposobem na zwiedzanie Kopenhagi
jest spacer - miasto jest jednà z najczystszych i
najbezpieczniejszych stolic Europy. Zabytki mo˝na
równie˝ podziwiaç z pok∏adu jednego z wielu
statków turystycznych, które p∏ywajà po kopenhaskich
kana∏ach.

Duƒczycy znani sà ze swoich zdolnoÊci do
dyskutowania i tworzenia kompromisu. Sà
bardzo tolerancyjni, popierali rozszerzenie Unii
Europejskiej, lubià piwo, a ich sportem
narodowym jest pi∏ka no˝na. Kochajà te˝
rowery, na których je˝d˝à wszyscy i które sà
najwa˝niejszym Êrodkiem transportu. Dania to
raj dla zwolenników monarchii - ten ma∏y kraj
jest chyba bardziej dumny ze swojej królowej
ni˝ Wielka Brytania. Nie zawiodà si´ te˝
mi∏oÊnicy morza i wysp - nie ma tam punktu,
który by∏by oddalony od morza o wi´cej ni˝
60 km! Z Duƒczykami nie mo˝na si´ nudziç.
W Skandynawii nazywani sà "W∏ochami
Pó∏nocy": kiedy wracajà z pracy (którà traktujà
Êmiertelnie powa˝nie),
zrzucajà krawaty i idà
si´ bawiç. Je˝eli chcà
odpoczàç, odwiedzajà
znajomych, zapalajà
Êwieczki i przy szkla-
neczce wina lub fili˝a-
nce kawy rozkoszujà si´
hygge (to nieprzet∏uma-
czalne s∏owo oznacza
"nastrój przytulnoÊci").

Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e Duƒczycy
sà rozmowni. Szczególnie mieszkaƒcy
Kopenhagi  znani sà ze swej ch´ci do
pogaduszek - czasem nawet nadmiernej. Przy
bli˝szym przyjrzeniu si´ niewiele pozostaje z
obrazu zamkni´tego w sobie, spokojnego
mieszkaƒca pó∏nocnej Europy... Duƒczycy sà
te˝ delikatni, inteligentni, wykszta∏ceni, a do
tego ˝yczliwi. Odnoszà si´ przyjaênie zarówno
do obcokrajowców jak i do siebie nawzajem.
Nawet nie rozumiejàcy trudnego j´zyka
duƒskiego turyÊci zauwa˝à np. podczas jazdy
autobusem, ˝e niektórzy pasa˝erowie
rozmawiajà ze sobà, nie znajàc si´. Brak
zaufania w codziennych kontaktach wydaje si´
w Danii ma∏o rozpowszechniony, na ulicach
nie widaç smutnych ludzi. Byç mo˝e w∏aÊnie
dlatego w tym kraju osiedli∏o si´ ju˝ ok. 12 tys.
Polaków. No bo przecie˝, jak mo˝e byç smutno
w królestwie, które ma najstarsze na Êwiecie
weso∏e miasteczko Tivoli!.

Weseli rowerzyÊciKopenhaga jak magnes



kurier

NowoÊç - Saszetka !!!
Sampling od chwili narodzin

Z wielkà radoÊcià informujemy Paƒstwa, ˝e od marca
tego roku rozpocz´liÊmy akcj´ samplingowà proszku
JELP dla matek nowonarodzonych dzieci na
oddzia∏ach po∏o˝niczych we wszystkich
województwach w Polsce. Pomys∏ powsta∏ na skutek
udzia∏u w licznych sympozjach lekarskich oraz
konferencjach po∏o˝niczych w ciàgu ostatnich 3 lat.
Ârodowisko medyczne przekonane jest, i˝ matka
nowonarodzonego dziecka polega na radach lekarza
czy po∏o˝nej i jeÊli produkt spe∏ni jej oczekiwania
jakoÊciowe - pozostaje przy nim na d∏ugo nie chcàc
eksperymentowaç z innymi produktami.

Podà˝ajàc Êladem porad dermatologów, pediatrów,
alergologów, ginekologów oraz po∏o˝nych w zakresie
dotarcia z informacjà o hipoalergicznych proszkach
JELP, zdecydowaliÊmy o ogólnopolskiej dystrybucji
proszku w jednorazowym opakowaniu (120g) oraz
ulotki dla matek. Ju˝ w tym roku akcja JELP obejmie
200000 sztuk zestawów DZIDZIUÂ, które od wielu
lat cieszà si´ uznaniem i zaufaniem m∏odych mam
i personelu medycznego.
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Fotoreporta˝ z sympozjum w Krakowie
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