


NESTLÉ CORN FLAKES
Delikatnie opiekane, chrupiące płatki w trzech smakach, będące źródłem 5 witamin, w tym kwasu foliowego.

250 g, 600 g

99,9% kukurydzy*

Dostępne w 3 smakach

5 witamin, w tym kwas foliowy

Lider kategorii z największymi udziałami 
rynkowymi VAL – 16,8%, VOL 15,7%**

** Nielsen MAT APR 2020

Produkt CORN FLAKES posiada pozytywną 
opinię Centrum Zdrowia Dziecka nr 
34/DJW/2019

250 g, 450 g 250 g, 450 g

Flagowy produkt w kategorii płatków 
śniadaniowych

Całoroczne wsparcie TV/VOD

Bez sztucznych aromatów

* dotyczy płatków klasycznych

Bez oleju palmowego

Bez glutenu

Świadomość marki na poziomie 
76%***

*** Nestlé & Millward Brown 2018



NESTLÉ NESQUIK
Odżywcze i pyszne propozycje na śniadania dla dzieci. Wspaniałe dni zaczynają się o poranku! 

250 g, 500 g

225 g, 
460 g

460 g
25 g 

Pełne ziarno – składnik nr 1

Bez sztucznych aromatów

Zawierają wapń i witaminę D*, które są 
potrzebne do prawidłowego wzrostu i 
rozwoju kości u dzieci

Zawierają żelazo, które przyczynia się do 
prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u 
dzieci 

Silne wsparcie w TV i Internecie

Flagowy produkt w ogólnopolskich 
promocjach i komunikacji portfolio

23,5 g
* Witaminy D nie zawiera NESQUIK COCOACRUSH oraz 
NESQUIK BANANACRUSH

150 g
350 g

Bez oleju palmowego

Źródło błonnika

Trzecia marka w kategorii płatków śniadaniowych 
z udziałami wartościowymi 6,5%**

Świadomość wspomagana marki 
w TG na poziomie 87%***

** Nielsen MAT APR 2020
*** Nestlé & Millward Brown 2018

4 x 25 g

150 g
350 g

NOWOŚĆ - NESQUIK BANANACRUSH 
pierwsza sprzedaż od tygodnia 25



NESTLÉ CINI MINIS

oki

Nestlé CINI MINIS to wspaniały, cynamonowy smak oraz ważne witaminy i składniki mineralne, w tym wapń i żelazo. Doskonała propozycja 
na śniadanie!

250 g, 500 g

250 g, 
500 g

4 x 25 g
25g

Pełne ziarno – składnik nr 1

Bez sztucznych aromatów

Źródło błonnika

Zawierają wapń i witaminę D**

Zawierają żelazo*

Silne wsparcie w TV i Internecie, akcje brandowe
pobudzające stale zainteresowanie marką

Druga marka w kategorii płatków śniadaniowych 
z udziałami wartościowymi 7,8%***

*** Nielsen MAT APR 2020

Flagowy produkt dla dzieci i młodzieży biorący 
także udział w ogólnopolskich promocjach

Świadomość wspomagana marki w grupie 
docelowej na poziomie 70%****

**** Nestlé & Millward Brown 2018

* Żelaza nie zawiera baton zbożowy CINI MINIS
150 g, 
350 g

Bez oleju palmowego

** Witaminy D nie zawiera baton zbożowy CINI MINIS oraz płatki 
CINI MINIS CRAZYCRUSH

Dzięki oryginalnej, młodzieżowej komunikacji 
szalone kwadraciki zyskały miano kultowych



NESTLÉ COOKIE CRISP
Zbożowe płatki w kształcie ciasteczek z kawałkami czekolady. Wzbogacone w 6 witamin, 

w tym witaminę D i składniki mineralne, takie jak wapń oraz żelazo.

250 g, 500 g

Pełne ziarno – składnik nr 1

Bez sztucznych aromatów

Zawierają wapń i witaminę D

Zawierają żelazo

Doskonała widoczność w sklepach

Siódma marka w kategorii płatków 
śniadaniowych z udziałami wartościowymi 3,9%*

* Nielsen MAT APR 2020

Jeden z kluczowych produktów dla dzieci biorący 
także udział w ogólnopolskich promocjach

Świadomość wspomagana marki 
na poziomie 58%**

** Nestlé & Millward Brown 2018

Bez oleju palmowego

Źródło błonnika



NESTLÉ CHOCAPIC
Zbożowe muszelki o smaku czekoladowym wzbogacone w 7 witamin, 
w tym witaminę D i składniki mineralne, takie jak wapń oraz żelazo.

250 g, 500 g

25 g

Doskonała widoczność w sklepach 

Piąta marka w kategorii płatków 
śniadaniowych z udziałami wartościowymi 4,1%**

** Nielsen MAT APR 2020

Jeden z kluczowych produktów dla dzieci biorący 
też udział w ogólnopolskich promocjach

Świadomość wspomagana marki 
na poziomie 79%***

*** Nestlé & Millward Brown 2018* Witaminy D nie zawiera baton zbożowy CHOCAPIC

Pełne ziarno – składnik nr 1

Bez sztucznych aromatów

Źródło błonnika

Zawierają wapń i witaminę D*

Zawierają żelazo

Bez oleju palmowego



NESTLÉ CHEERIOS
Zbożowe kółeczka z miodem wzbogacone w 7 witamin, w tym witaminę D 

i składniki mineralne, takie jak wapń oraz żelazo.

Pełne ziarno – składnik nr 1

Bez sztucznych aromatów

Zawierają wapń i witaminę D**

Zawierają żelazo*

Doskonała widoczność w sklepach 

Piąta marka w kategorii płatków 
śniadaniowych z udziałami wartościowymi 4,1%***

*** Nielsen MAT APR 2020

Jeden z kluczowych produktów dla dzieci 
biorący też udział w ogólnopolskich promocjach

Świadomość wspomagana marki 
na poziomie 63%****

**** Nestlé & Millward Brown 2018

22 g

250 g, 500 gŹródło błonnika

** Witaminy D nie zawiera baton zbożowy CHEERIOS
* Żelaza nie zawiera baton zbożowy CHEERIOS



Źródło błonnika

NESTLÉ LION
Nestlé LION to zawrotnie pyszne połączenie czekolady i karmelu!

250 g, 500 g

4 x 25 g

Pełne ziarno – składnik nr 1 Silne wsparcie w TV i Internecie.  
„Dziki Król” mediów społecznościowych :) 

Czwarta marka w kategorii płatków śniadaniowych 
z udziałami wartościowymi 4,9%***

*** Nielsen MAT APR 2020

Kreator rynku płatków dla młodzieży biorący 
także udział w ogólnopolskich promocjach

Świadomość wspomagana marki 
na poziomie 76%****

**** Nestlé & Millward Brown 2018

Podąża za trendami młodzieży - współpraca z 
influencerami, eksplorowanie nowych platform, 
np. TikTok

Zawierają wapń i witaminę D**

Zawierają żelazo*

*Żelaza nie zawiera baton zbożowy LION
**Witaminy D nie zawiera śniadaniowy baton zbożowy LION oraz 
płatki LION WILDCRUSH 

150 g, 350 g

Bez oleju palmowego



NESTLÉ FITNESS
Chrupiące płatki przygotowane ze starannie dobranych składników. 

225 g, 425 g

Pełne ziarno – składnik nr 1

Zawierają witaminy z grupy B, które 
pomagają uwalniać energię z posiłków*

Zawierają żelazo i wapń

Dziewiąta marka w kategorii płatków 
śniadaniowych z udziałami wartościowymi 
1,9%**

** Nielsen MAT APR 2020
*Witaminy z grupy B (B2,B3,B5,B6) przyczyniają się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. 22.5g – 23.5g

Bez sztucznych aromatów

Źródło błonnika

Produkt dla dorosłych 

NOWOŚĆ od maja 2020! 
Baton FITNESS Honey & Almond



Poszerzenie segmentu płatków dla 
całej rodziny

NESTLÉ CHEERIOS OWSIANY
NOWOŚĆ! Chrupiące płatki owsiane – moc owsianki w przepysznym wydaniu.

210 g, 400 g

Bez oleju palmowego

91% pełnoziarnistego owsa*

* W wariancie klasycznym

Wysoka zawartość błonnika

Zawierają żelazo i witaminy

Tylko 9% cukru*

Znakomita widoczność w          
sklepach

Silne wsparcie marketingowo -
sprzedażowe



NESTLÉ FRUTINA i MUSLI

NESTLÉ FRUTINA 250 g, 500 g

Chrupiące płatki pszenne z polskimi 
jabłkami i rodzynkami, z 
witaminami i składnikami 

mineralnymi.

NESTLÉ MUSLI CLASSIC 350 g

Pyszne połączenie płatków 
owsianych oraz delikatnie 

opiekanych płatków pszennych z 
dodatkiem rodzynek oraz orzechów 

laskowych.

NESTLÉ MUSLI TROPICAL 350 g

Wyśmienite połączenie płatków 
owsianych, pszennych, 

kukurydzianych i pysznych owoców 
tropikalnych oraz orzechów 

laskowych.

Batony NESTLÉ MUSLI 



BATONY ZBOŻOWE NESTLÉ

Dla dzieci i młodzieży
Dla dorosłych

MUSLIFITNESS

4-pack
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