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spis treści

1) wprowadzenie, czyli Badania, wiedza, trendy, cyfryzacja w 
czasie koronawirusa 

2) podstawowe problemy organizacji pozarządowych 
3) zasięg i zaangażowanie: Media, Eventy cyfrowe, content 

marketing, Influencerzy. zbudowanie i uwiarygodnienie 
przekazu 

4) Case study 



Badania, wiedza  
trendy, cyfryzacja  

w czasie epidemii 



Badania, 
wiedza, 
trendy, 
cyfryzacja 

1) COVID-19 zwiększa wykorzystanie Internetu o 70% i przesyłanie 
strumieniowe ponad 12% 

2) generacja Z, generacja X i pokolenie wyżu demograficznego - wszyscy 
twierdzą, że spędzają więcej czasu na sprawdzaniu mediów 
społecznościowych w związku z  COVID-19 (odpowiednio 27%, 29% i 15% 
więcej)* 

3) Netflix, YouTube, Amazon Prime Video obniżają jakość przesyłania 
strumieniowego, aby zapobiec zwolnieniu Internetu na skutek 
niespotykanego dotąd wzrostu liczby użytkowników 

4) Netflix (NFLX) wzrasta na giełdzie o nieco ponad 20%, zwiększając się z 
298,84 USD 16 marca do 360,27 USD 23 marca. 

5) Połączenia głosowe - wideo w WhatsApp i Facebook Messenger ponad 
dwukrotnie wyższe niż zwykle 

6) Koronawirus zmusza społeczeństwo do większego polegania na 
technologii - technologia cyfrowa, zyska na znaczeniu ponieważ internet 
i rzeczywistość wirtualna stają się kluczowe dla zmniejszania skali 
przyszłych epidemii, które wg WHO będą prawdopodobnie częstsze 
* Źródło: Coronavirus effect on advertising report, advertiser perceptions. Q12. In which of the following ways has THE coronavirus (covid-19) outbreak impacted your recent or ongoing advertising efforts? base? Total respondents 



Główne 
problemy 

organizacji 
pozarządowych

projektowy metajęzyk i konstrukt przekazu 
Słownictwo stosowane w projektach   

myślenie projektowe 
Przekonanie że tylko organizacje z dużymi budżetami mogą robić 
ciekawe kampanie 

zbytnia skrytość 
Brak medialnego lidera / liderów  

upadek eventyzacji  
Ograniczenie eventowe spowodowane koronawirusem 

brak KPI 
Niezrozumiałość biznesu 



Budowanie 
wizerunku i 
świadomości  
marki

Niezależnie od tego jak dużym NGO-sem jesteśmy 
skupiamy się na budowaniu jego wizerunku i marki.  

dobry wizerunek, wyrazista i rozpoznawalna marka 
budzą pozytywnie skojarzenia i pomagają w dotarciu nie 
tylko do przyszłych beneficjentów, ale także w dotarciu 
do potencjalnych partnerów, mediów, wolontariuszy, 
sponsorów i pozyskaniu ich przychylności, co finalnie 
może przełożyć się na rozwój organizacji.  

Naszym clem powinno być dążenie do stania się love 
brandem. Marką kojarzoną, budzącą pozytywne emocje    
i chęć zaangażowania. Kochaną. 

Pomoże nam w tym wytyczona i spisana strategia.   

 

  



Zacznijmy od 
idei i strategii…



1) wskazujące kierunki działania 
2) pozwala osiągnąć efektywne cele 
3) pozwala zespołowi działać na tych samych, 

wyznaczonych wcześniej celach realizując 
ideę organizacji 

4) określa plan działań PR 
5) stanowi drogowskaz działań dla całego 

zespołu  

Strategia podstawą  
działań NGO  

Jak ideę  
przekuć w 
działania?



Idea
1) Kim właściwie jesteśmy?  
2) Po co istniejemy?  
3) Jaka jest nasza tożsamość?  
4) Czym dokładnie się zajmujemy?  
5) Jakie realne korzyści możemy zaoferować?  
6) Co jest naszą przewagą na rynku?  
7) Czy i jakie benefity emocjonalne możemy zaoferować 

odbiorcom?



Uświadommy 
sobie do kogo 

komunikujemy i 
kogo chcemy 

zaangażować



Grupa 
docelowa. 
Analiza

1) Google analytics 
2) Facebook audience insight 
3) Sotrender 
4) Wywiady 
5) rozmowy  
6) Bazy mailingowe  

Skąd czerpać dane?



Analiza

1) Demografia (wiek i płeć, styl życia, wykształcenie, status 
związku, rola zawodowa i wielkość gospodarstwa domowego) 

2) Polubienia stron (najpopularniejsze strony, które ludzie lubią 
w różnych kategoriach, takich jak odzież damska czy sport) 

3) Lokalizacja i język (Gdzie mieszkają ludzie i jakie języki mówią) 

4) Korzystanie z Facebooka  (jak często ludzie z Twojej grupy 
docelowej logują się na Facebooku i jakich urządzeń używają 
podczas logowania) 

5) Aktywność związana z zakupami - poprzednie zachowania 
zakupowe

Facebook Audience Insight  
 

Źródło: https://www.facebook.com/business/news/audience-insights

https://www.facebook.com/business/news/audience-insights


Analiza

Źródło: https://www.facebook.com/business/news/audience-insights

https://www.facebook.com/business/news/audience-insights


Gdzie i jak 
komunikujemy?

Określamy sobie przeznaczenie poszczególnych 
kanałów naszej marki w pod nie 
dostosowujemy komunikację np.: 

- Landing page - agregat treści, budowanie wizerunku 
marki, informowanie  

- FB: budowanie wizerunku marki, donacja, rekrutacja 
wolontariuszy  

- instagram: Budowanie wizerunku marki  
- Linkedin: budowanie wizerunku marki, pozyskiwanie 

partnerów biznesowych 
- Twitter: budowanie wizerunku, bieżąca komunikacja z 

liderami opinii 
- TikTok: budowanie wizerunku marki  
- influencerzy: budowanie wizerunku marki, donacja, 

rekrutacja wolontariuszy  
- itp.  
 

  



Ekosystem 
medialny i 

komunikacja



ekosystem 
medialny

dobrze zaprojektowany ekosystem działań medialnych 
składa się z trzech filarów: mediów własnych, mediów 
pozyskanych, mediów kupionych.  

całość strategii powinna być realizowana przy 
uwzględnieniu tychże trzech czynników.

Źródło fot.: „The Converged Media Imperative: How Brands Must Combine Paid, Owned & Earned Media” Altimeter Group (July 19, 2012)



Media własne 

- dedykowana strona www 
- media społecznościowe  
- poligrafia (np. raport roczny) 
- newsletter 
- Sms 

Media pozyskane 

- media branżowe 
- Branżowi i lokalni aktywiści 
- organizacje branżowe 
- influencerzy 

Media kupione 

-       płatne kampanie informacyjne

ekosystem 
medialny



Promowanie 
idei jest o niebo 
łatwiejsze od 
promowania 
produktu! 

W porównaniu do podmiotów komercyjnych ngo-sy mają 
dużo większą łatwość budowania relacji z mediami i 
zaistnienia w nich, a wszystko za sprawą przyświecającej 
im idei.  

organizacje pozarządowe zajmują nie tym, co dokładnie 
wyszczególnione zostało w ich statucie. Przyświeca im 
wzniosły cel i idea otwierająca różnego rodzaju drzwi.  



Jak budować 
zasięg i 

zaangażowanie ?

Media 
content marketing 
Influencerzy 
Eventy cyfrowe 

zbudowanie i uwiarygodnienie przekazu 



MEDIA 
RELATIONS

- MEDIA LOKALNE i ogólnopolskie: DYSTRYBUCJA INFORMACJI O 
organizacji i podejmowanych działaniach W FORMIE PRESS 
PACK (TEKSTY, GRAFIKI, MULTIMEDIA)  

- mEDIA BIZNESOWE oraz media segmentu ngo: DYSTRYBUCJA 
INFORMACJI PRASOWEJ OSADZONEJ W KONTEKŚCIE BIEŻĄCYCH 
ZAGADNIEŃ - KOMENTARZ EKSPERCKI, ANALIZA TRENDÓW 
RYNKOWYCH 

- MEDIA LIFESTYLE: proaktywne poszukiwanie zagadnień i 
kontekstów, w jakich można wypozycjonować markę i jej 
wartości (wywiady, komentarze eksperckie).



Reason To 
Believe (RTB) 

Źródło: https://www.szlachetnapaczka.pl/wyniki/

https://www.szlachetnapaczka.pl/wyniki/


Reason To 
Believe (RTB) 

Źródło: Kulczyk Fundation, https://www.facebook.com/watch/?v=217692799559358

https://www.facebook.com/watch/?v=217692799559358


Reason To 
Believe (RTB) 

Źródło: https://www.facebook.com/wosp/

https://www.facebook.com/wosp/


Content 
marketing & 
storytelling!

Dobrze opowiedziana, autentyczna historia: 

- wciąga 
- uruchamia wyobraźnię 
- pobudza do refleksji, działania i zaangażowania 
- skłania do tego, by opowiedzieć ją innym 
- zaczyna rezonować 

Storytelling sprawia, że informacje o produkcie 
zapamiętujemy 22 razy skuteczniej niż suche fakty. 

ponad połowa konsumentów, którym spodoba się historia 
marki, jest bardziej chętna zakupić produkt w przyszłości, 44 
proc. chce podzielić się tą historią, zaś 15 proc. dokonać 
zakupu produktu natychmiast. (Badanie The power of brand 
storytelling, Headstream, kwiecień 2015). 

Źródło: Influecner marketing praktycznie e-book, s. 22 [https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book?hash=z284zjch3rh0aeihi6yXnhtsygkfgbf5] 

 

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book?hash=z284zjch3rh0aeihi6yXnhtsygkfgbf5


Content 
marketing & 
storytelling!

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.” 
Ernest Hemingway

Fot. id-iom/Flickr



storytelling

Autentyczność  
przekazu

Prawdziwy  
bohater  

I jego historia
punkty 

zwrotne

emocje

KomunikacjaProblem

Doświadczenie

Cta  
(wezwanie 

do działania)



storytelling.  
Case study



SOS wioski 
dziecięce

https://youtu.be/EOt5yI8awGM


Fundacja  
DKMS

Źródło: https://www.facebook.com/fundacja.dkms.polska/

https://www.facebook.com/fundacja.dkms.polska/


Szlachetna 
Paczka

Źródło: https://www.facebook.com/szlachetna.paczka/

https://www.facebook.com/szlachetna.paczka/


Źródło: https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/

https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/


Szlachetna 
paczka. 
Custom 
publishing

Źródło: https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie-2018/

https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie-2018/


Źródło: https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-samotnosci/

https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-samotnosci/


Elevator  
pitch 

Żródło: https://unsplash.com/photos/dendZhhfkTc

https://unsplash.com/photos/dendZhhfkTc


Influencer 
marketing

Kim jest influencer? 

„Osoba, która prowadząc swoje działania wywiera 
wpływ na decyzje zakupowe czy biznesowe, kreuje opinię i 
buduje zaangażowaną społeczność wokół marki.”  
 

 

Źródło:https://sm-manager.pl/artykul/influencer-marketing-jak-wybrac-weryfikowac-i-rozliczac-influencerow-w-2019-roku  

https://sm-manager.pl/artykul/influencer-marketing-jak-wybrac-weryfikowac-i-rozliczac-influencerow-w-2019-roku


Dlaczego 
influencer 
marketing?

- postępujące zmiany w odbiorze reklam 
tradycyjnych 

- spadek zaufania do mediów masowych natłok treści, 
które atakują nas w Internecie  

- spadające zasięgi organiczne w mediach 
społecznościowych  

- wtyczki blokujące reklamy typu pop-up  
- ślepota banerowa 
- oczekiwania ze strony konsumentów, by marki 

zaczęły mówić ludzkim głosem  

 

  

 

Opracowanie na podstawie:: Influecner marketing praktycznie e-book, s. 17-25, [https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book?hash=z284zjch3rh0aeihi6yXnhtsygkfgbf5] 

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book?hash=z284zjch3rh0aeihi6yXnhtsygkfgbf5


Korzyści 
płynące z 
influencer 
marketingu

- publiczność - aktywni odbiorcy 
- wpływ - realny wpływ na działania konsumentów 
- autentyczność i zaufanie - efekt długotrwałej 

relacji z odbiorcami 
- relacja - stały dialog z odbiorcami 
- storytelling - tworzenie emocjonalnych opowieści 

o marce 
- precyzja dotarcia - atrakcyjna grupa docelowa dla 

marki 
- efekt społecznościowy - tworzenie chętnie 

sherowanego contentu  

Źródło: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book 

 

  

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book


Jak zbudować 
ofertę?

- określ cel kontaktu – dlaczego pragniesz nawiązać 
współpracę 

- udowodnij, że zapoznałeś się z twórczością 
influencera  

- przedstawić propozycję, która jest dopasowana do 
tego, co tworzy dana osoba 

- podkreśl ważności influencera dla tego projektu – 
spraw, by poczuł się wyjątkowy i doceniony  

- jasno określ rolę influencera w projekcie  

 

Źródło: Influecner marketing praktycznie e-book, s. 81 [https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book?hash=z284zjch3rh0aeihi6yXnhtsygkfgbf5] 

  

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book?hash=z284zjch3rh0aeihi6yXnhtsygkfgbf5


Jakich błędów 
unikać?

- Niedostarczanie ustalonych materiałów w terminie 
- Słaba komunikacja 
- Nieśledzenie na bieżąco wpisów, publikacji i 

udostępnień influencera oraz niereagowanie na 
jego działania,  

- Angażowanie do zbyt wielu zadań, wyręczanie się 
influencerem 

- Brak swobody twórczej poprzez narzucanie swojej 
wizji, materiałów reklamowych i historii  

Źródło: Influecner marketing praktycznie e-book, s. 88 [https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book?hash=z284zjch3rh0aeihi6yXnhtsygkfgbf5] 

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/339/influencer-marketing-praktyczny-e-book?hash=z284zjch3rh0aeihi6yXnhtsygkfgbf5


influencerzy w 
kampaniach 
społecznych 



Kwarantanna 
na na.  
Facebook / 
Szlachetna 
paczka

- Część zapoczątkowanej przez Facebooka akcji 
#WspieramZDomu, która ma na celu wspieranie oddolnych 
inicjatyw działających w czasie ogólnonarodowej 
kwarantanny

- W ramach inicjatywy „Kwarantanna na na” Facebook, 
Szlachetna Paczka i popularni polscy artyści z wytwórni 
KAYAX wspierają osoby starsze i samotne 

- Muzycy dają kameralne koncerty w swoich domach, zaś 
widzowie podczas live-ów mogą dokonywać donacji i 
wspierać tym samym seniorów. 

Źródło: https://socialpress.pl/2020/03/polscy-artysci-wystapia-live-na-facebooku



Kwarantanna 
na na.  
Facebook /
Szlachetna 
paczka

Źródło: https://www.facebook.com/szlachetna.paczka/

https://www.facebook.com/szlachetna.paczka/


Kwarantanna 
na na.  
Facebook /
Szlachetna 
paczka

Źródło: https://www.facebook.com/szlachetna.paczka/

https://www.facebook.com/szlachetna.paczka/


Coś do nich 
mam

- Jedyny taki żel na rynku! 
- Kampania społeczna zachęcająca do badania piersi, 

zrealizowana przez Fundację Rak’n’Roll 
- Premiera zupełnie wyjątkowego na polskim rynku 

produktu – żelu, którego wystarczy użyć raz w roku, 
aby zachować piękno i potwierdzić zdrowie swoich 
piersi. Produkt miał być dopasowany do każdego 
kształtu piersi – zezowatych, sterczących, 
trójkątnych... a nawet silikonowych!  

 

  
Źródło: https://www.raknroll.pl/cos-do-nich-mam-startujemy-z-kampania-spoleczna-zachecajaca-do-badania-swoich-cyckow/

https://www.raknroll.pl/cos-do-nich-mam-startujemy-z-kampania-spoleczna-zachecajaca-do-badania-swoich-cyckow/


Źródło: https://www.raknroll.pl/cos-do-nich-mam-startujemy-z-kampania-spoleczna-zachecajaca-do-badania-swoich-cyckow/

https://www.raknroll.pl/cos-do-nich-mam-startujemy-z-kampania-spoleczna-zachecajaca-do-badania-swoich-cyckow/


Wośp  
Infolinia dla 
potrzebujących 
wsparcia

Źródło: https://www.facebook.com/wosp/

https://www.facebook.com/wosp/


Wośp  
Fundusz 
interwenycjny

Źródło: https://www.facebook.com/wosp/

https://www.facebook.com/wosp/


Wośp 
Domowa 
orkiestra 

Źródło: https://www.facebook.com/wosp/

https://www.facebook.com/wosp/


Kampanie 
promocyjne w 
dobie epidemii



Źródło: https://www.facebook.com/events/555116095112415/?active_tab=discussion

https://www.facebook.com/events/555116095112415/?active_tab=discussion


www.zrzutka.pl/pomocnamaseczka

Źródło: https://www.facebook.com/events/555116095112415/?active_tab=discussion

http://www.zrzutka.pl/pomocnamaseczka?fbclid=IwAR2v1m5UTiiUZ6RUu0ZJtuwrkS4WHhT2gEwIiwvtPGoOkLQXCRuOL0-teQg
https://www.facebook.com/events/555116095112415/?active_tab=discussion


Zadzwoń do 
dziadków

Epidemia koronawirusa sprawiła, że odczuwamy lęk i 
boimy się o swoją przyszłość. Nie wiemy, jak długo 
jeszcze będziemy musieli funkcjonować w odosobnieniu.  

Dla wielu z nas Święta Wielkanocne były pierwszymi, 
które spędziliśmy bez najbliższych. Seniorzy, nasi 
Dziadkowie - odczuli to szczególnie boleśnie. 

Dzięki zaangażowaniu influencerów, liderów opinii, 
aktywistów - zachęcaliśmy młode osoby do troski o 
naszych Dziadków.





Dove. 
Odwaga  
jest piękna

https://youtu.be/sQOq0-ODBbc


Eventy  
Cyfrowe

upadek eventyzacji  

Ograniczenie w organizacji eventów online spowodowane 
epidemią. 

- duża część eventów przeniesie się do świata online 
- mimo potrzeby wspólnoty, ludzie przez dłuższy czas będą 

obawiali się zgromadzeń. 



Eventy  
Cyfrowe

Przydatne narzędzia i platformy do organizacji 
wydarzeń:  

- Zoom – wydarzenia i transmisje na żywo 
- Clikmeeting – platforma do webinarów i wideokonferencji 
- Evenea - system rejestracji uczestników 
 

  



Monitoring 
efektów 
(kpi)

1) efekty biznesowe 
- zwiększenie świadomości marki organizacji 
- wskaźniki rynkowe 
- lepsze relacje z potencjalnymi sponsorami/partnerami  
- Efekty finansowe (zbiórki/donacje/1%) 

2) Efekty medialne 
- liczba publikacji prasowych 
- zasięg social media 
- świadomość marki wśród nowych liderów opinii i mediów 
- zaproszenia na konferencje itp. 

3) employer branding 
- zaangażowanie pracowników  
- więcej spływających cv pracowniczych i wolontaryjnych 
- obniżenie fluktuacji pracowniczej 



Monitoring 
efektów 
(narzędzia)



21/04/2020

Dziękuję!



E.bieda@publicon.pl

Edyta  
Bieda


