
PODSUMOWANIE 
KAMPANII SPOŁECZNEJ 2018



SKUTECZNOŚĆ KAMPANII
• Informacja o akcji dotarła do kilku milionów osób na terenie całego kraju, zwracając uwagę na

problem starszych zwierząt w Polsce. Czworonogi towarzyszące starzeją się tak samo jak ludzie i
równie podobnie zapadają na choroby związane z podeszłym wiekiem.

• Kampania NIELUDZKA STAROŚĆ edukowała na temat właściwego podejścia do zwierzęcych
seniorów – opieki, najczęściej występujących chorób oraz profilaktyki weterynaryjnej. Zachęcała
również do przekazania 1% podatku na leczenie starszych zwierząt.

• Na stronie internetowej Akcji internauci mogli zadawać pytania lekarzowi weterynarii
Towarzystwo Weterynaryjne odnośnie zdrowia zwierząt w podeszłym wieku oraz wszelkich
problemów zdrowotnych występujących u ich pupili. Znalazł się tam również specjalny kalendarz,
umożliwiający poznanie wieku czworonoga w odniesieniu do ludzkiego, proponujący zestaw
wskazanych badań profilaktycznych.

• Twarzą NIELUDZKA STAROŚĆ została Anna Głogowska – pierwszoplanowa tancerka największych
polskich produkcji telewizyjnych i estradowych, choreograf teatralny oraz konferansjerka
telewizyjna.

• Firmy oraz media biorące udział w kampanii, to stali i zaufani Partnerzy, dzięki którym możliwy
był do osiągnięcia tak duży zasięg oraz dotarcie do grupy docelowej.



SKUTECZNOŚĆ KAMPANII
• Ponad 550 tys. odbiorców informacji radiowych o

kampanii NIELUDZKA STAROŚĆ

• 50 billboardów w Warszawie

• 60 citylight’ów w Warszawie i Gdańsku

• 326 emisji spotu radiowego

• Ponad 24 tys. użytkowników strony internetowej,
ponad 40 tys. odsłon

• Ponad 92 tys. odbiorców internetowych artykułów

• Ponad 839 tys. wyświetleń reklamy Google Grants

• Ponad 268 tys. wysłanych maili nt. kampanii

• 60 tys. egz. Gazetki KAKADU z informacją o
kampanii

• Ponad 220 tys. odbiorców postów na Facebooku
Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne

• 298 monitorów reklamowych w komunikacji
miejskiej

• Ponad 6 mln odbiorców reklamy na monitorach
komunikacji miejskiej



O FUNDACJI
• Założona w 2011 roku 

• Patronacka lecznica weterynaryjna

• Kilkadziesiąt wyleczonych zwierząt rocznie

• Współpraca ze znanymi i sprawdzonymi partnerami

• Wsparcie znanych osób

ZREALIZOWANE KAMPANIE 

• Zwierzęta cierpią w milczeniu, Zwierzęta też czują ból – nie pozwól by cierpiały, III edycje akcji 
STOP DRAPANIU, Włącz sumienie.

MISJA

• Leczenie zwierząt właścicieli pozostających w trudnej sytuacji materialnej

• Pomoc bezdomnym czworonogom oraz zwierzętom z domów tymczasowych

• Edukacja społeczeństwa na temat zdrowia zwierząt

• Prowadzenie badań na rzecz poprawy jakości życia zwierząt



ZAŁOŻENIA I CEL KAMPANII

• Kampania społeczna NIELUDZKA STAROŚĆ, poruszała problem starszych zwierząt towarzyszących
w Polsce – psów i kotów.

• Choroby wieku starczego mogą być uciążliwe dla właścicieli i skutkować m.in. nietrzymaniem
moczu, przykrym zapachem czy problemami z poruszaniem się.

• Właściciele starszych czworonogów często zwyczajnie zaniedbują zdrowie swoich pupili. Coraz
częściej zdarzają się przypadki, że takie zwierzaki nigdy nie odwiedziły gabinetu weterynaryjnego,
a co gorsza, chore czworonogi bywają też porzucane lub zwyczajnie usypiane, kiedy zwierzę
zaczyna mieć problemy ze zdrowiem.

CELE KAMPANII

• Uwrażliwienie na los starszych zwierząt w Polsce – starość nie jest powodem do eutanazji

• Edukacja społeczeństwa na temat właściwej opieki i profilaktyki weterynaryjnej

• Zachęcenie do przekazania 1% podatku na leczenie starszych zwierząt



ZAŁOŻENIA KAMPANII

GRUPA DOCELOWA KAMPANII

• Każda osoba, która płaci podatki, wrażliwa na krzywdę i cierpienie zwierząt

• Ludzie w wieku od 20 do 65 lat z rodzinami lub single

• Mieszkańcy większych i średnich aglomeracji/miast

ZASIĘG KAMPANII 

• ogólnopolski

CZAS TRWANIA

• 1 stycznia – 30 kwietnia 2018 r.

WYKORZYSTANE NARZĘDZIA

• Outdoor, Radio, Prasa, Internet, Materiały drukowane, Monitory reklamowe, Eventy, Social
Media, Google Grants, Media Relations, Eventy



PARTNERZY KAMPANII



PARTNERZY KAMPANII



OUTDOOR
50 billboardów i 
reklamowych 
kampanii 
NIELUDZKA 
STAROŚĆ w 
Warszawie;
30 cityligtów w 
Warszawie i 30 
w Gdańsku



RADIO
• Spot radiowy kampanii NIELUDZKA STAROŚĆ

z udziałem Anny Głogowskiej.

• Emisja 326 spotów radiowych kampanii
NIELUDZKA STAROŚĆ w Radiu Dla Ciebie, Radiu
PIK, Radiu Opole, Radiu Olsztyn.

• Udział w audycji radiowej ,,Markowy Program’’
w Radiu Dla Ciebie

• http://www.rdc.pl/podcast/markowy-program-
nieludzka-starosc/

• Ponad 550 tys. odbiorców spotów i audycji
radiowej

• Audycja NIELUDZKA STAROŚĆ w Radiu
Niepokalanów

• Audycja NIELUDZKA STAROŚĆ w radiu Bayer.fm

http://www.rdc.pl/podcast/markowy-program-nieludzka-starosc/


PRASA

• 3 tytuły prasowe

• Rynek  Zoologiczny

• Kocie Sprawy

• Dog & Sport

• 8 artykułów

• Edukacyjny charakter

• RYNEK ZOOLOGICZNY

• 7 tys. czytelników x 4 publikacje

• KOCIE SPRAWY

• 29 tys. czytelników x 2 publikacje

• DOG & SPORT

• 25 tys. czytelników x 2 publikacje



PRASA
• 7 reklam prasowych w magazynie Rynek Zoologiczny (4), Dog & Sport (1) i Kocie Sprawy (2).



INTERNET - ARTYKUŁY

• 11 artykułów kampanii NIELUDZKA
STAROŚĆ o charakterze edukacyjno –
informacyjnym, poruszających problem
starszych zwierząt.

• Strony Partnerów i mediów:
Wrocław.pl, Rynek Zoologiczny, Kocie
Sprawy, Vetos Farma.



MEDIA RELATIONS
• Przygotowanie i wysyłka informacji prasowej ,,Zwierzęta starzeją się tak samo jak ludzie –

poruszająca kampania społeczne Nieludzka Starość’’



MEDIA RELATIONS
• W trakcie trwania kampanii ukazało się 8 publikacji prasowych w 

Internecie



SOCIAL MEDIA

• Od stycznia do kwietnia na profilu fundacji Towarzystwo Weterynaryjne ukazało się 75 postów,
dotyczące kampanii ,,NIELUDZKA STAROŚĆ’’

• Posty pojawiły się również na profilu Anny Głogowskiej - twarzy akcji oraz na profilach Partnerów
m.in. KAKADU, TELEKARMA, Dog & Sport i Rynek Zoologiczny

• Łącznie w ramach kampanii ukazało się 107 postów, które dotarły do ponad 472 246 tyś
odbiorców.

• Fundacja prowadziła także kampanię na Twitterze oraz facebookowej grupie ,,Towarzystwo
Weterynaryjne’’, jednak głównym kanałem, na którym oparto komunikację akcji NIELUDZKA
STAROŚĆ stał się facebookowy profil Fundacji.

• Na profilu FTW na Twitterze od stycznia do kwietnia 2018 ukazało się 60 postów, które dotarły do
blisko 30 tys. odbiorców.



SOCIAL MEDIA 
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SOCIAL MEDIA 
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SOCIAL MEDIA



EKWIWALENT REKLAMOWY

20 600 zł 

27 000 zł 

6 000 zł

Ekwiwalent reklamowy w tys. zł ogółem
Prasa

Portale

Facebook



INTERNET – STRONA WWW

• Ponad 24 tys. użytkowników strony internetowej, ponad 40 tys. odsłon. Firmą odpowiedzialną za
pozycjonowanie strony i kampanię Google była Private Marketing.

• Na stronie internetowej Akcji internauci mogli zadawać pytania lekarzowi weterynarii Towarzystwo
Weterynaryjne odnośnie zdrowia zwierząt w podeszłym wieku oraz wszelkich problemów zdrowotnych
występujących u ich pupili. Użytkownicy zadali 27 pytań od stycznia do kwietnia 2018 r.

• Znalazł się tam również specjalny kalendarz, umożliwiający poznanie wieku czworonoga w odniesieniu
do ludzkiego i proponujący zestaw wskazanych badań profilaktycznych.

www.privatemarketing.pl



INTERNET – STRONA WWW



INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA

• 6 bannerów internetowych na stronach
głównych Partnerów

• Strony partnerów: Kakadu, Telekarma, Z
Pazurem, Rynek Zoologiczny, Dog &
Sport



INTERNET – MAILINGI

• Mailing do bazy sklepu zoologicznego
TELEKARMA - 8,6 tys. adresów

• Mailing do bazy klientów sklepu
zoologicznego KAKADU - 134 tys. adresów

• 18 mailingów do ponad 7 tys. klientów
magazynu Rynek Zoologiczny

• Ponad 268 tys. wysłanych maili

• Mailing do lecznic zrzeszonych z FTW

• Mailing do bazy pacjentów FTW



INTERNET – MAILINGI



INTERNET – MAILINGI



INTERNET – MAILINGI



INTERNET – WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI

• Blog: Życie z psem

• Wpisy poruszające problem starszych
zwierząt

• Bannery internetowe

• Wpisy na profilu FB



INTERNET – WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI



INTERNET – WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI



INTERNET – WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI



INTERNET – WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI

• Blog: Z pazurem
• Banner internetowy na www.zpazurem.pl
• Wpis na profilu FB



MATERIAŁY DRUKOWANE - PLAKATY
• Plakaty B1 kampanii w 43 sklepach Kakadu
• 4 miesiące ekspozycji
• 500 tys. klientów miesięcznie w całej sieci



MATERIAŁY DRUKOWANE - PLAKATY
• Dystrybucją ponad 100 plakatów zajęła się 

Anna Głogowska

• Pozostałe 100 sztuk trafiło m.in. do sieci 
sklepów Społem w Warszawie, hali 
Kopińskiej, Wola i Mirowskiej, Zoo w 
Borysewie, na słupy Urzędu Miasta Ełk 



MATERIAŁY DRUKOWANE - GAZETKA

• Gazetka reklamowa z informacją o kampanii NIELUDZKA STAROŚĆ skierowana
do klientów sieci KAKADU o nakładzie 60 tys. egzemplarzy.



KOMUNIKACJA MIEJSKA
• Miesięczna, 15 – sekundowa kampania na 164 monitorach reklamowych w 82

autobusach łódzkiej komunikacji miejskiej, emisja 4 razy na godzinę

• Miesięczna, 30 – sekundowa kampania na 84 monitorach reklamowych, w 21
gdańskich tramwajach, emisja 4 raz na godzinę

• Dwumiesięczna, 10 – sekundowa kampania na 10 monitorach reklamowych, w 10
opolskich autobusach, emisja 4 razy na godzinę

• Tygodniowa, 10 – sekundowa kampania w 30 krakowskich autobusach – 50 emisji na
każdy autobus dziennie



KOMUNIKACJA MIEJSKA - ŁÓDŹ



KOMUNIKACJA MIEJSKA - ŁÓDŹ



KOMUNIKACJA MIEJSKA - GDAŃSK



KOMUNIKACJA MIEJSKA - GDAŃSK



KOMUNIKACJA MIEJSKA - KRAKÓW



KOMUNIKACJA MIEJSKA - KRAKÓW



KOMUNIKACJA MIEJSKA -OPOLE



KOMUNIKACJA MIEJSKA - OPOLE



TELEBIMY REKLAMOWE

• Miesięczna kampania w lutym 2018 r. na telebimie reklamowym w Brodnicy – ponad
8 tyś emisji spotu.



TELEBIMY REKLAMOWE
• Emisja spotu kampanii na telebimie reklamowym Vetos Farma, zlokalizowanym przy

drodze 384 w kierunku Bielawa-Dzierżoniów w terminie luty 2018 r.



EVENTY
• Udział w największej targach zwierzęcych w Polsce – Animals Days

• FTW  - patronat merytoryczny nad wydarzeniem

• Specjalne stoisko edukacyjne FTW

• Promocja kampanii NIELUDZKA STAROŚĆ

• Vetos Farma – sponsor nagród rzeczowych w konkursie FTW

• Udział w wydarzeniu twarzy kampanii – Anny Głogowskiej



EVENTY



EVENTY



Dziękujemy za współpracę!

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne 
Adres: ul. Kijowska 11, 03-747 Warszawa

Telefon: (22) 297 22 99
E-mail: tw@towarzystwoweterynaryjne.org


