
#KAMPANIA „Promocja drobiu oraz obalenie mitów związanych z drobiem 
wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

#KAMPANIA „Promocja mięsa wieprzowego, w tym mięsa rodzimych ras świń, 
wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

#KAMPANIA „Promocja polskich produktów mlecznych wśród seniorów”

W latach 2020 - 2022, na zlecenie Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna,  opracowaliśmy rozwiązania kreatywne, 
a następnie zrealizowaliśmy trzy kampanie informacyjno-promocyjne promujące polski drób, wieprzowinę i produkty mleczne. Nadrzędnym celem 
wszystkich kampanii było obalenie mitów funkcjonujących w polskiej opinii publicznej dotyczących promowanych produktów. 
Wszystkie ww. projekty skierowane były do trzech grup docelowych:

1. Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
2. Władz uczelni i wykładowców Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
3. Osób decyzyjnych, które ukończyły 55 rok życia i są odpowiedzialne za zakupy spożywcze w swoim gospodarstwie domowym.

Podczas realizacji trzech kampanii wykorzystaliśmy następujące narzędzia marketingowe:



Na potrzeby kampanii, stworzyliśmy trzy strony internetowe - www.wie-
przowinadlaseniora.pl, www.drobdlaseniora.pl oraz mlekowdiecieseniora.pl 
- za których pośrednictwem, przekazywaliśmy odbiorcom najważniejsze 
informacje na temat promowanych produktów oraz obalaliśmy mity na ich 
temat. Na stronach zamieściliśmy również ankiety internetowe, a na 
stronach poświęconych polskiemu  drobiowi i wieprzowinie, opublikowali-
śmy formularz zgłoszeniowy do konkursu kulinarnego wraz z regulaminem.

Dzięki ankiecie internetowej, zweryfikowaliśmy stopień zaufania osób 
decyzyjnych do polskiego mięsa drobiowego i wieprzowego oraz 
produktów mlecznych. Osoby, które zdecydowały się na wypełnienie 
kwestionariusza, otrzymały nagrody rzeczowe sygnowane logotypami 
kampanii.

#STRONY WWW

Dopełnieniem wszystkich kampanii było uruchomienie fanpage 
projektów w mediach społecznościowych, funkcjonujących pod 
nazwami:
- „Dobry drób dla seniora” - 1.801 obserwujących użytkowników, 
49 postów, 1.763.807 wyświetleń postów.
- „Wieprzowina dla seniora” - 1.517 obserwujących użytkowni-
ków, 88 postów, 3.463.080 wyświetleń postów
- „Mleko w diecie seniora” - 780 obserwujących użytkowników, 
64 posty, 1.677.961 wyświetleń postów.

#FANPAGE

Na potrzeby kampanii, z pomocą wykwalifikowanego dietetyka, 
opracowaliśmy również broszury informacyjne, 
w których zamieściliśmy opis prozdrowotnych właściwości 
i kulinarnych zastosowań polskiego mięsa drobiowego
 i wieprzowego oraz polskich produktów mlecznych. 
W publikacjach pojawiły się również rozdziały poświęcone obalaniu 
mitów na temat tych dwóch gatunków mięsa, funkcjonujących w 
polskim społeczeństwie. Publikacja zawierała również przepisy 
kulinarne z ich wykorzystaniem.

#PUBLIKACJE

Działania w Internecie uzupełniliśmy reklamami banerowymi, które zamieścili-
śmy na portalach o tematyce senioralnej - slowoseniora.pl oraz 60plus.pl. 
Zadaniem banerów web było przekierowanie użytkowników odwiedzających 
ww. witryny na strony www wszystkich ww. projektów i zachęcenie ich do 
wzięcia udziału w konkursie kulinarnym i do wypełnienia internetowej ankiety.

#BANERY WEB



Dla wzmocnienia siły przekazu realizowanych kampanii, zamieściliśmy reklamę 
prasową w popularnej prasie senioralnej o zasięgu ogólnopolskim. Reklamy 
ukazały się w czasopismach takich jak: „Głos Seniora” (nakład 25.000 egz. 
x 5 wydań), „Gazeta Senior” (nakład 16.000 egz. x 4 wydania) oraz „Przepis 
na zdrowie” (nakład 92.000 egz. - 1 wydanie).

#REKLAMA W PRASIE

W ramach kampanii przeprowadziliśmy internetowy konkurs kulinarny 
dla seniorów, polegający na przygotowaniu oryginalnego przepisu na 
danie z polskiej wieprzowiny i drobiu. Spośród wszystkich osób 
biorących udział w konkursach, jury wyłoniło 25 zwycięzców. Laureaci 
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci markowych urządzeń AGD.

#GADŻETY I NAGRODY

ZDJĘCIA NAGRODZONYCH POTRAW

zestawy garnków

maszynki do mielenia

kosze piknikowe
zestawy sztućców

zestawy noży



Realizując kampanię „Promocja polskich produktów mlecznych 
wśród seniorów”, przygotowaliśmy spot reklamowy, który został 
wyemitowany w telewizji o zasięgu ogólnopolskim. 

#SPOT TV

Realizując kampanie wysłaliśmy materiały informacyjno-pro-
mocyjne do 550 Uniwersytetów Trzeciego Wieku funkcjonują-
cych na terenie naszego kraju. Na każdy z adresów wysłaliśmy 
pakiety informacyjne, które zawierały: broszury informacyjne 
(93.000 egzemplarzy) i kalendarze trójdzielne.

#WYSYŁKA MATERIAŁÓW 
  PROMOCYJNYCH

W ramach kampanii „Promocja mięsa wieprzowego, 
w tym mięsa rodzimych ras świń, wśród słuchaczy 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, na kanale Klienta 
w serwisie YouTube, opublikowaliśmy trzy filmiki 
z udziałem znanych kucharzy - Jerzego Nogala i 
Wojciecha Sancewicza - którzy przygotowując potrawy, 
opowiedzieli o prozdrowotnych właściwościach 
polskiego mięsa wieprzowego, w tym mięsa pozyskane-
go z rodzimych ras świń. Każdy z zamieszczonych 
materiałów osiągnął ponad 2.500 wyświetleń.

#POKAZ GOTOWANIA


