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O CZYM POWIEMY, A 
CZEGO NAM SIĘ NIE UDA?



Czym jest marketing?

Sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem 
produktów posiadających wartość dla klienta.



Marketing społeczny

Czym jest zysk dla organizacji i wartość dla odbiorcy?

DOBRO WSPÓLNE?



Świat nie jest idealny...

Zawsze jest jakiś problem.



Marketing społeczny

Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych 
w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy 
docelowej, którego celem jest doprowadzenie do wzrostu 
wiedzy, zmiany myślenia lub zachowania wobec określonego 
problemu społecznego, który uniemożliwia osiągnięcia dobra 
wspólnego. 



Wszystkie narzędzia dozwolone

–

–

Kampanie społeczne mogą się składać z różnych form 
komunikacji:

DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH

–   służących budowaniu zasięgu (dotarcie do jak największej 
ilości ludzi z grupy docelowej)

–  służących pogłębianiu tematu i budowaniu relacji 
(spotkania, warsztaty, seminaria, publikacje)

DZIAŁAŃ PR



NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA



Cel kampanii

–
–

Co chcemy osiągnąć?

Co ma zrobić odbiorca po zetknięciu się z przekazem naszej 
kampanii?



Grupa docelowa?

–
–
–
–
–
–
–
–

Adresat – grupa docelowa, do kogo się zawracamy?

dane demograficzne

zawód

wiek

płeć

dochód

miejsce zamieszkania

zwyczaje nabywcze

psychografia (co myślą, co czują, jakie mają poglądy, 
stereotypy)



Insight!

Zdefiniowanie INSIGHTU powodów i przyczyn danego 
problemu społecznego: uświadomiony lub nieuświadomiony 
motyw/ zachowanie/postawa/zwyczaj właściwa dla danej grupy 
docelowej.



Uniwersalne prawdy

–
–
–
–

–

…ale to nie jest dobry i oryginalny insight

Ludzie wypierają problemy 

Nie wiedzą jak mają się zachowywać

Nie znają korzyści płynących z danego zachowania 

Ludzie myślą że pożądane zachowanie jest skomplikowane 

i drogie

Są ludzie, którzy myślą, że w ich zachowaniu nie ma nic złego



BIG IDEA
Czym jest idea kreatywna?

Minimalizowaniem barier 
i eksponowaniem korzyści.



Brak wiedzy to nie wszystko

–
–

–

Ludzie potępiają korupcję, ale sami biorą w niej udział

Ludzie wiedzą, że należy kompost wrzucać do 
kompostownika, ale tego nie robią 

Ludzie wiedzą, że jeżdżąc samochodem zanieczyszczają 
środowisko, ale nie przesiadają się na rowery



Eksperyment - badanie

Wykazało to badanie przeprowadzone w Holandii 
na grupach studentów i właścicieli domów. Mimo dostarczenia 
im dużej ilości materiałów o samej ekologii nie zmienili 
zachowania.



Narzędzia 
i kanały komunikacji

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

telewizja

prasa

radio

kino

outdoor

Internet

ulotki

foldery

kartki pocztowe

plakaty

reklama niekonwencjonalna

eventy  (wydarzenia)

działania PR

Jakimi narzędziami będziemy się posługiwać, aby osiągnąć ten cel – narzędzia 
i kanały komunikacji:



JAK ROBIĄ TO INNI...



ABY SIĘ PRZEBIĆ POTRZEBNY 
JEST POMYSŁ FORMALNY



Organizm 
w dobrym nastroju

1.
2.

Zainspirować ludzi do zmiany na lepsze -  zachęcić do profilaktyki prozdrowotnej 
i zdrowego trybu życia.

Wywołać zainteresowanie tematem zdrowego stylu życia u  jak najszerszej grupy 
odbiorców.

Cel:

Grupa docelowa: kobiety i mężczyźni w wieku 25-45 lat 

Insight: Media ciągle mnie straszą, że jak będę pił alkohol, palił papierosy czy objadał się to 
za chwilę będzie ze mną źle. Ciągle mnie też moralizują co mam robić, a czego nie mam robić, 
by być zdrowym. Tymczasem wszystko jest ze mną dobrze – jestem zdrowy, więc nie mam ochoty 
rezygnować z przyjemności. 



http://kampaniespoleczne.pl/
spiewajace-organy/ 

http://kampaniespoleczne.pl/spiewajace-organy


Anonymous Friend

Cel: Zwiększyć świadomość problemu choroby alkoholowej wśród młodzieży

Grupa docelowa: młodzież w wieku 13-18 lat

Insight: Być może czasem konsumuję alkohol nieodpowiedzialnie, ale przecież 
nie jestem alkoholikiem, jak bezdomni na ulicy. Nawet jeśli czasem czuję, że mogę 
mieć problem, nie mam z kim o tym porozmawiać.



http://kampaniespoleczne.pl/
anonimowy-przyjaciel-alkoholik/ 

http://kampaniespoleczne.pl/anonimowy-przyjaciel-alkoholik


Check it before it’s removed

Cel: Zachęcić do profilaktycznego badania piersi

Grupa docelowa: kobiety po 35 roku życia

Insight:  Badanie piersi jest bardzo proste, ale wciąż tego nie robię.



https://www.youtube.com/
watch?v=S09zIjm_2-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=S09zIjm_2-Q


The coughing billboard

Cel: Zachęcenie palaczy do rzucenia papierosów

Grupa docelowa: Osoby palące papierosy

Insight:  Może i chciałbym rzucić palenie, ale brakuje mi odpowiedniej motywacji 
i okazji.



http://kampaniespoleczne.pl/
kaszlacy-billboard/

http://kampaniespoleczne.pl/kaszlacy-billboard


No one wants to see this

Cel:  zachęcenie pasażerów do wykonania badań profilaktycznych pod kątem raka 
jelita grubego

Grupa docelowa: mężczyźni i kobiety po 35 roku życia

Insight:   nie chcę pokazywać swoich pośladków nikomu obcemu, to strefa intymna



http://kampaniespoleczne.pl/nagie-
posladki-w-autobusach

http://kampaniespoleczne.pl/nagie-posladki-w-autobusach


Rozbij bank mleka

Cel: Zwrócenie uwagi na działalność Fundacji Banku Mleka Kobiecego i potrzebę 
gromadzenia mleka kobiecego dla wcześniaków

Grupa docelowa: all

Insight: Kobiece mleko to pokarm przeznaczony dla jej dziecka.



http://kampaniespoleczne.pl/
zwykle-sojowe-czy-kobiece

http://kampaniespoleczne.pl/zwykle-sojowe-czy-kobiece


ZNAJDŹCIE INSIGHT



http://kampaniespoleczne.pl/zajete-
mamy-i-fani-bekonu-nie-choruja/

http://kampaniespoleczne.pl/zajete-mamy-i-fani-bekonu-nie-choruja


http://kampaniespoleczne.pl/z-sercem-na-
parkiet/ 

http://kampaniespoleczne.pl/z-sercem-na-parkiet


http://www.fks.com.pl/artykul.php?id_
artykul=488&selectedTags%5B%5D=1

http://www.fks.com.pl/artykul.php?id_artykul=488&selectedTags%5B%5D=1


http://www.fks.com.pl/artykul.php?id_
artykul=459&selectedTags%5B%5D=1

http://www.fks.com.pl/artykul.php?id_artykul=459&selectedTags%5B%5D=1


Jeden insight, różne pomysły

pomoc najbliższych może pomóc

nieumiejętne postępowanie wobec chorego może pogłębić chorobę

Problem depresji:

3 grupy: (depresja młodzieńcza, depresja poporodowa, depresja starcza)

Insight: otoczenie nie umie rozpoznać

Big idea: ?

–
–



Jeden insight - różne pomysły kreatywne

http://kampaniespoleczne.pl/tak-sie-nie-mowi


Jeden insight - różne pomysły kreatywne

www.sposobynadepresje.pl

http://sposobynadepresje.pl


Jeden insight - różne pomysły kreatywne

https://www.youtube.com/watch?v=X-fAEMgQnt8


POWIEDZMY O MIERZENIU



POWIEDZMY O MIERZENIU
Przede wszystkim zdefiniuj realny i mierzalny cel Twoich działań



Narzędzia ewaluacji

Jakie będą pytania, które sprawdzą skuteczność projektu 
po jego zakończeniu (ankieta ewaluacyjna przed i po 
działaniach komunikacyjnych)



ZAINTERESOWANIE MEDIÓW TWOJĄ KAMPANIA 
TO NIE SKUTECZNOŚĆ A WYŁĄCZNIE KONTAKT Z NIĄ

ile ukazało się artykułów?

ile było pozytywnych artykułów po naszej myśli?

ile osób zobaczyło kampanię i czy ona się podobała?



Prawdziwa zmiana

Prawdziwa zmiana zachowania?

Wykonanie konkretnej czynności np. badania 
profilaktycznego 



DZIĘKUJEMY


