
 
 

 

Warszawa, maj 2018 

 

Sposób na udane grillowanie? Odpowiedź jest prosta: odpowiedni squad!   
 

 

Słupek rtęci na termometrach już od kilku tygodni znacznie przekracza dwadzieścia stopni! Oznacza 

to, że rozpoczął się ulubiony przez Polaków sezon. Sezon grillowania! W czym tkwi sekret udanej 

imprezy na świeżym powietrzu? Warto zadbać o dobre jedzenie, energetyczną muzykę i oczywiście  

o odpowiedni squad! Na grillu nie może zabraknąć Ketchup Squadu Kotlina! Zaproś ich na imprezę  

i poznaj nowy wymiar grillowania! 

 

Każdy ma swój sprawdzony sposób na spędzanie wolnego czasu pod chmurką. Jedno jest pewne. Polacy 

uwielbiają imprezy plenerowe, podczas których króluje wspólne grillowanie. Gdy tylko robi się ciepło, 

spotykamy się na garden party na działkach, w przydomowych ogrodach, na miejskich plażach czy w 

parkach.  Przyrządzamy pyszne grillowe smakołyki, rozkoszujemy się słońcem i dobrym towarzystwem. 

Bo to właśnie odpowiedni squad gwarantuje udaną zabawę! 

 

Na grilla najlepiej jest zaprosić najlepszy squad w Polsce – Ketchup Squad Kotlina, który marka powołała 

do życia w ramach nowej platformy komunikacyjnej! Ketchup Squad to grupa sześciu nieszablonowych i 

zabawnych superbohaterów. Tworzą ją: Pan Pomidor, Pani Pikantna, Pani Fit, Pan Pomysłowy, Pan 

Wysmakowany oraz Pan Entuzjazm. Członkowie Ketchup Squadu są pełni pozytywnej energii i poczucia 

humoru. Symbolizują najlepsze cechy ketchupów Kotlin: pyszny smak, najlepsze składniki oraz 

prawdziwą pasję tworzenia.  

Dzięki nim każda impreza na świeżym powietrzu nabierze nie tylko charakteru, ale również smaku! 

Ponieważ Kotlin to smak nr 1 w Polsce*! Intensywnie pomidorowy, przygotowany z wysokiej jakości 

pomidorów to absolutny król każdej imprezy – nie tylko tej grillowej. Do wyboru mamy całą gamę 

różnorodnych wariantów smakowych! Osoby, które lubią delikatny, łagodny pomidorowy smak  

i dodatkowo dbają o sylwetkę mogą sięgnąć po ketchup Kotlin Łagodny 60% mniej kalorii. Dzięki niemu 

można się cieszyć ulubionymi grillowymi przekąskami bez wyrzutów sumienia!  Z kolei fani intensywnych 

doznań smakowych z pewnością polubią piekielnie ostry ketchup Kotlin Extra Hot  

z Piekła Rodem. To jednak nie wszystko! Każdy wariant smakowy ketchupów Kotlin jest bez 

konserwantów, bez substancji wzmacniających smak i bezglutenowy. Wybierz swój ulubiony i grilluj jak 

szef!  

 

Ketchup Squad Kotlin: 

 

• Ketchup Kotlin Łagodny 60% mniej kalorii –  BEZmiar pomidorowości BEZ wyrzutów sumienia, 

butelka PET, 450 g, ok. 4,20 zł 

• Ketchup Kotlin Extra Hot z Piekła Rodem – BEZkompromisowo pikantny, BEZpruderyjnie ostry, 



 
 

 

butelka PET, 450 g, ok. 4,20 zł 

• Ketchup Kotlin Łagodny – BEZmiar pomidorowości i BEZkonkurencyjny smak – butelka PET, 450 

g, ok. 4,20 zł 

• Ketchup Kotlin Pikantny – BEZwarunkowo uzależniający, BEZkarnie ostry – butelka PET, 450 g, ok. 

4,20 zł 

• Ketchup Kotlin Premium Łagodny i Pikantny – BEZwstydnie kusi smakiem BEZ octu – szklana 

butelka 280 g, ok. 4,50 zł. 

 

*Test produktu typu blind, zrealizowany wśród 807 konsumentów ketchupu w wieku 18-55 lat. Badanie przeprowadzono 

01.2017 w miastach: Gdańsk, Toruń, Kielce, Lublin, Warszawa, Łódź, Poznań, Jasło. W badaniu testowano cztery 

najpopularniejsze marki ketchupów z wyłączeniem marek własnych sieci sklepów dyskontowych. Więcej na www.ketchupy.pl 

 

 

Więcej informacji: 

http://www.ketchupy.pl/ 

@KetchupyKotlin - https://www.facebook.com/KetchupyKotlin 

#kotlin #kochamyketchup #Smaknr1wPolsce #ketchupsquad 

 

PR Hub: 

Martyna Brzezińska, Account Executive 

e-mail: martyna.brzezinska@prhub.eu 

tel. 516 168 873 

 

Kotlin: 

Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej  

e-mail: d.liszka@maspex.com 

tel.: 33 870 82 04 

Kotlin to ogólnopolska marka wysokiej jakości ketchupów o uznanej pozycji na rynku. Produkty Kotlina dostępne są  

w plastikowych oraz szklanych opakowaniach, dostosowanych do potrzeb i preferencji konsumentów. Najpopularniejsze  

w szerokim portfolio marki warianty to wersja łagodna i pikantna. 

 

 
 

https://www.facebook.com/KetchupyKotlin/?fref=ts

