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GOOGLE ANALYTICS – STATYSTYKI WWW 
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GOOGLE ANALYTICS – STATYSTYKI WWW 
Kampania reklamowa była kierowana 

do odbiorców na terenie Polski

Kierowanie geograficzne



ZAWARTOŚĆ WITRYNY – NAJOPULARNIEJSZE STRONY



SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH ADWORDS



REKLAMY O NAJWYŻSZEJ KLIKALNOŚCI 



NAJPOPULARNIEJSZE SŁOWA KLUCZOWE 

Leczenie psów

Jak rozpoznać świerzb

Choroby u psa

Choroby kotów objawy

Alergia psa

Badanie krwi psa

Gabinet weterynaryjny

Nosówka u psa objawy

Pies drapie

Zapalenie skóry u psa

Całodobowa klinika weterynaryjna

Pasożyty u psa

Kot wymiotuje

Świąd u psa

Pies się drapie

Wykaz popularnych haseł 

wykorzystanych w 

kampanii



UŻYTKOWNICY STRONY 



SKUTECZNOŚĆ KAMPANII

• Kampania STOP DRAPANIU rozwija się z roku na rok, stając się coraz bardziej rozpoznawalna
i budzi rosnące zainteresowanie różnych grup społecznych - mediów, właścicieli
czworonogów, lekarzy weterynarii oraz potencjalnych partnerów kampanii.

• Wybór poszczególnych mediów został wsparty doświadczeniem Fundacji, zdobytym w
trakcie dwóch poprzednich akcji. Wybrane przez Zoetis i Fundację Towarzystwo
Weterynaryjne narzędzia umożliwiły szerokie nagłośnienie problemu przy jednoczesnej
edukacji właścicieli czworonogów w zakresie rozpoznawania pierwszych objawów choroby i
wychwycenia odpowiedniego momentu, w którym należy udać się do lekarza weterynarii.

• Tegoroczna kampania STOP DRAPANIU została wsparta akcją edukacyjną w szkołach
podstawowych, zlokalizowanych na terenie kraju i objęła klasy

• Informacja o akcji dotarła do ponad 5 milionów osób na terenie całego kraju, zwracając
uwagę na problem alergii u psów i konsekwencji, jakie niesie ze sobą to schorzenie.



SKUTECZNOŚĆ KAMPANII
• Ponad 77 tys. odsłon strony internetowej www.stopdrapaniu.pl

• Ponad 36 tys. użytkowników strony internetowej

• Ponad 21 tys. kliknięć w reklamę Google Grants

• 436 lecznic weterynaryjnych, które przystąpiły do akcji

• 480 emisji spotów radiowych w Radiu Dla Ciebie i rozgłośniach Polskiego Radia

• 5700 bankomatów Euronet

• 566 monitorów reklamowych w komunikacji miejskiej

• 328 monitorów reklamowych w 111 placówkach Lux Med i Medicover 

• 43 000 szt. ulotek dystrybuowanych w sklepach KAKADU

• Prelekcje w szkołach podstawowych pt.: „W zdrowej skórze zdrowy zwierz” 
prowadzone przez lekarzy weterynarii, w klasach IV-VI, które objęły 1842 dzieci z 
12 szkół w Polsce

• Pogadanki wsparte konkursem plastycznym z atrakcyjnymi nagrodami. 

• Ponad 530 tys. maili wysłanych do klientów sklepu zoologicznego KrakVet, 
TELEKARMA oraz czytelników Rynku Zoologicznego

• Blisko 1,2 mln odsłon banerów internetowych

• Artykuły w prasie i Internecie na temat kampanii

• Reklamy prasowe kampanii

• Wpisy blogerów poruszające problem uporczywego świądu u psów

http://www.stopdrapaniu.pl/


ZAŁOŻENIA KAMPANII

• Przedmiot kampanii: problem uporczywego świądu u psów

• Cel kampanii: uwrażliwienie właścicieli psów na problem uporczywego drapania czworonogów,
który może być zwiastunem wielu poważnych chorób.

• Grupa docelowa:

 właściciele psów

 ludzie młodzi z rodzinami lub bez w wieku 25-45 lat, którym nie jest obojętny stan zdrowia ich
pupila

 mieszkańcy większych  i średnich miast

• Zasięg kampanii: cała Polska

• Czas trwania: 1 maja – 31 grudnia 2018 r.

• Wykorzystane narzędzia: prasa, radio, Internet, monitory reklamowe, social media, google
grants, media relations, Influencerzy, eventy, konkursy, plakaty i ulotki reklamowe.



PARTNERZY KAMPANII 



PRASA

• Rynek Zoologiczny - 3 publikacje drukowane na 
temat uporczywego drapania u psów i alergii 
(lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r.). 

• Rynek Zoologiczny - 2 reklamy prasowe (lipiec, 
wrzesień 2018 r.) 

• Pies Biznes 2018 – magazyn Rynku Zoologicznego 
(sierpień 2018 r.)

• Cztery Łapy – artykuł drukowany (maj 2018 r.)



PRASA



PRASA



PRASA



PRASA



PRASA



INTERNET - WWW
• Rozbudowana strona www.stopdrapaniu.pl

• Ponad 21 tys. odbiorców reklamy Google Grants

• Koszt reklamy Google Grants - ponad 12 tys. USD

• Ciekawe i przydatne informacje dla właścicieli psów, dotyczące rozpoznania objawów
uporczywego drapania wskazujących, że pies może wymagać leczenia.

• Informacje dotyczące mechanizmów powstawania alergii oraz metod leczenia.

• W III edycji kampanii wprowadzono skalę subiektywnej oceny świądu – możliwość wykonania
szybkiego testu i sprawdzenia, czy pies nie ma problemu z uporczywym swędzenie.

• Specjalna zakładka, skierowana do lekarzy weterynarii umożliwiająca włączenie się w kampanię
i przeprowadzenie lekcji edukacyjnej w szkole podstawowej wraz z konkursem plastycznym.

• Lista gabinetów weterynaryjnych, które przyłączyły się do akcji, a w których można otrzymać
pomoc dla swojego pupila.

http://www.stopdrapaniu.pl/


INTERNET - WWW



INTERNET - WWW



LECZNICE WETERYNARYJNE 

Na dzień 31 grudnia 2018 do akcji przystąpiło łącznie 436 lecznic weterynaryjnych 



INTERNET - ARTYKUŁY
• 3 artykuły na stronie 

www.rynekzoologiczny.pl (lipiec-wrzesień 
2018). 

• 2 artykuły na stronie www.kakadu.pl
(czerwiec- lipiec 2018)

• 1 artykuł na portalu www.cztery-lapy.pl
(maj 2018)

• 2 artykuły na portalu piesnaurlopie.pl

• 1 artykuł na portalu psy.pl

• Łączne dotarcie do blisko 60 tys. 
odbiorców

http://www.rynekzoologiczny.pl/
http://www.kakadu.pl/
http://www.cztery-lapy.pl/
http://www.piesnaurlopie.pl/
http://www.psy.pl/


INTERNET – ARTYKUŁY, KAKADU



INTERNET – ARTYKUŁY, RYNEK ZOOLOGICZNY



INTERNET – ARTYKUŁY, CZTERY ŁAPY



INTERNET – ARTYKUŁY, PIES NA URLOPIE



INTERNET – ARTYKUŁY, PIES NA URLOPIE



INTERNET – ARTYKUŁY, PSY.PL



INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA

banner reklamowy kampanii na stronie www.cztery-lapy.pl

http://www.cztery-lapy.pl/


INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA

banner reklamowy kampanii na stronie www.telekarma.pl

http://www.telekarma.pl/


INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA

banner reklamowy kampanii na stronie www.krakvet.pl

http://www.krakvet.pl/


INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA

bannery reklamowe kampanii na stronie www.rynekzoologiczny.pl

http://www.rynekzoologiczny.pl/


INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA

bannery reklamowe kampanii na stronie www.rynekzoologiczny.pl

http://www.rynekzoologiczny.pl/


INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA

bannery reklamowe kampanii na stronie www.psy.pl

http://www.rynekzoologiczny.pl/


INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA

banner reklamowy kampanii na stronie www.piesnaurlopie.pl

http://www.rynekzoologiczny.pl/


INTERNET – MAILINGI, RYNEK ZOOLOGICZNY

Wysyłka 3 mailingów do bazy ponad 4 tys. odbiorców 



INTERNET – MAILINGI

Wysyłka 2 mailingów do bazy blisko 10 tys. odbiorców 



INTERNET – MAILINGI, KRAKVET

Wysyłka mailingu do bazy ponad 500 tys. odbiorców 



PLAKATY – SIEĆ SKLEPÓW KAKADU
41 Lokalizacji – 500 tys. klientów miesięcznie



ULOTKI – SIEĆ SKLEPÓW KAKADU
41 Lokalizacji – nakład 43 000 szt., 500 tys. klientów miesięcznie



ULOTKI – PIES NA URLOPIE
400 szt. dodawanych do zamówień sklepu internetowego. Ulotki były też rozdawane podczas 
Psiego Targu we Wrocławiu i targów Animal Days w Nadarzynie. 



GAZETKA – SIEĆ SKLEPÓW KAKADU
Nakład 60 tys. egz., 3 emisje  

13.07-02.08.2018 (24.08 – 06.09.2018) (26.09 – 09.10.2018)



RADIO
• 180 emisji spotów OPP w Radiu Dla Ciebie –

kampania 2 tygodniowa, zasięg: Warszawa,
Radom, Płock, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka,
Siedlce (czerwiec 2018 r.)

• 178 spotów OPP emitowanych w Polskim Radiu
Programie 1 – zasięg ogólnopolski, Programie 3 –
zasięg ogólnopolski oraz PR24 – zasięg
ogólnopolski (lipiec – grudzień 2018 r.)

• 15 spotów OPP emitowanych w Polskim Radiu
Olsztyn – zasięg: Olsztyn, Elbląg, Giżycko, Ostróda,
Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo (15 – 30
czerwca 2018 r.)



RADIO
• 77 emisji spotów OPP w Radiu PIK – zasięg:

Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Brodnica, Żnin,
Włocławek, Nakło nad Notecią (czerwiec 2018 r.)

• 30 spotów OPP emitowanych w Polskim Radiu Łódź –
zasięg: Łódź, Tomaszów Mazowiecki, Łowicz,
Skierniewice, Kutno, Radomsko, Wieruszów, Sieradz
(21 czerwca – 20 lipca 2018 r.)

• Radio Dla Ciebie – tygodniowa słuchalność 620 tyś
odbiorców. Rozgłośni dodatkowo można słuchać w
Internecie oraz za pomocą aplikacji mobilnej.

• Łącznie: 480 emisji spotów OPP



RADIO ŁÓDŹ



POLSKIE RADIO



POLSKIE RADIO



RADIO OLSZTYN



RADIO PIK



RADIO 
• 2 audycje pt. ,,Na cztery łapy’’ w radiu Niepokalanów, poruszające temat III edycji kampanii STOP

DRAPANIU

• AUDYCJA NR 3 – Nie lekceważ świądu – przyczyny, objawy i leczenie, 21.04.2018 r. Wykonaj szybki
test i sprawdź, czy twój zwierzak cierpi z powodu świądu: www.stopdrapaniu.pl

• AUDYCJA NR 7 – Alergie u psów, 19.05.2018 r. Alergie u ludzi i zwierząt mogą być wziewne,
kontaktowe i pokarmowe. Piesek może być alergikiem, podobnie jak człowiek. Jak rozpoznać alergię
u naszego pupila i jak sobie z nią radzić? Zapraszamy też na stronę: www.stopdrapaniu.pl

https://www.stopdrapaniu.pl/
http://www.stopdrapaniu.pl/


RADIO 

http://radioniepokalanow.pl/na-cztery-lapy/

http://radioniepokalanow.pl/na-cztery-lapy/


EKRANY REKLAMOWE
MZA Gdańsk: miesięczna (8 maja – 8 czerwca 2018 r.) emisja 30 sek. spotu kampanii na
84 monitorach, w 21 tramwajach - do 6 razy na godzinę.

MZK Szczecin: miesięczna (maj 2018 r.) emisja 15 sek. spotu kampanii na 50 monitorach w
autobusach komunikacji miejskiej na terenie Szczecina, Stargardu Szczecińskiego i Polic.

MZK ŁÓDŹ:  miesięczna emisja (maj 2018 r.)  15 sekundowego spotu kampanii, w 132 
pojazdach (autobusy i tramwaje), z częstotliwością co 10 min. 

MZA Warszawa: miesięczna (maj 2018 r.) emisja 15 sek. spotu kampanii na 300
monitorach, w 60 autobusach – do 4 razy na godzinę



EKRANY REKLAMOWE



EKRANY REKLAMOWE



BANKOMATY
6 sekundowa, statyczna plansza reklamowa kampanii na ekranie powitalnych, na 5700 bankomatach sieci

Euronet - w okresie od 1 do 31 maja 2018 r. 3 525 119 kontaktów z przekazem.



LUX MED, MEDICOVER

2-miesięczna (8 maj – 8 lipiec 2018) emisja 15
sekundowego spotu kampanii na 328 ekranach LCD,
w 111 placówkach Lux Med i Medicover w całej
Polsce, 6 x na godzinę.

Kampania reklamowa została przeprowadzona
w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie,
Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Łodzi,
Opolu, Tychach, Bydgoszczy, Olsztynie
i Piasecznie.



LUX MED, MEDICOVER



LUX MED, MEDICOVER



LUX MED, MEDICOVER



LUX MED, MEDICOVER



LUX MED, MEDICOVER



LUX MED, MEDICOVER



BLOGERZY - ŻYCIE Z PSEM
• Banner reklamowy kampanii na blogu - maj 2018



BLOGERZY - ŻYCIE Z PSEM
• Wpis o kampanii na blogu - maj 2018



BLOGERZY - ŻYCIE Z PSEM
• Wpis o kampanii na Facebook - maj 2018

1 627 followersów



BLOGERZY - ŻYCIE Z PSEM
• Wpis o kampanii na Twitter - maj 2018



BLOGERZY – PSI PARK
• Banner reklamowy kampanii na blogu - maj 2018



BLOGERZY – PSI PARK
• Wpis o kampanii na blogu - maj 2018



BLOGERZY – PSI PARK
• Wpis o kampanii na blogu - maj 2018



BLOGERZY – PSI PARK
• Wpis o kampanii na blogu - maj 2018



BLOGERZY – PSI PARK
• Wpis o kampanii na Facebook - maj 2018

4 269 followersów



BLOGERZY - ZAMERDANI
• Wpis o kampanii na blogu- maj 2018



BLOGERZY - ZAMERDANI
• Wpis o kampanii na Facebook - maj 2018

3 607 followersów



BLOGERZY - ZAMERDANI
• Banner kampanii  - maj 2018



BLOGERZY - DOGLOVIN
• Wpis o kampanii - maj 2018



BLOGERZY - DOGLOVIN
• Wpis o kampanii na Twitter - maj 2018



MEDIA RELATIONS
Przygotowanie i wysyłka informacji prasowej ,,Niewinna zabawa? A może bardzo swędzi?! III edycja 
kampanii społecznej STOP DRAPANIU edukuje dzieci w całej Polsce’’. 



MEDIA RELATIONS
Przygotowanie i wysyłka informacji prasowej ,,Niewinna zabawa? A może bardzo swędzi?! 
III edycja kampanii społecznej STOP DRAPANIU edukuje dzieci w całej Polsce’’. Ukazało się 9
wzmianek o kampanii.



MEDIA RELATIONS
Przygotowanie i wysyłka informacji prasowej ,,Niewinna zabawa? A może bardzo swędzi?! 
III edycja kampanii społecznej STOP DRAPANIU edukuje dzieci w całej Polsce’’. Ukazało się 9
wzmianek o kampanii.



SOCIAL MEDIA - Facebook



SOCIAL MEDIA - Facebook



SOCIAL MEDIA - Facebook



SOCIAL MEDIA - Facebook



SOCIAL MEDIA - Facebook



SOCIAL MEDIA - Facebook



SOCIAL MEDIA - Facebook



SOCIAL MEDIA - Instagram



SOCIAL MEDIA - Twitter

Dotarcie - 7 776 odbiorców 



SOCIAL MEDIA - Twitter



SOCIAL MEDIA - ZESTAWIENIE
• Profil Fundacji – ponad 9 tys. użytkowników – 30 postów poruszających problem kampanii,

które dotarły do ponad 27 tys. odbiorców. Dodatkowo posty ukazywały się na grupie
Towarzystwo Weterynaryjne (ponad 2 tys. członków) oraz na profilu Twitter FTW.

Pozostałe:

• Profil magazynu Rynek Zoologiczny, 16 postów – ponad 7 tys. obserwujących

• Profil sklepu KrakVet – 2 posty, ponad 35 tys. obserwujących

• Profil magazynu Cztery Łapy – 1 post, ponad 12 tys. obserwujących

• Profil sklepu KAKADU, 4 posty – ponad 8,5 tys. obserwujących

• Profil sklepu Telekarma, 2 posty – ponad 9,7 tys. obserwujących

• Profil Pies na urlopie, 1 post - ponad 26 tys. obserwujących

• Profil Z Pazurem, 2 posty – ponad 45,8 tys. obserwujących

•



SOCIAL MEDIA - Facebook
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SOCIAL MEDIA - Facebook



SOCIAL MEDIA - Facebook



SOCIAL MEDIA - Facebook



PRELEKCJE W SZKOŁACH

• Prelekcje pt.: „W zdrowej skórze zdrowy zwierz” prowadzone przez lekarzy weterynarii 
w szkołach podstawowych, w klasach IV-VI. 

• Pogadanki wsparte zostały konkursem plastycznym z atrakcyjnymi nagrodami.
• Projekt objął 1842 dzieci z 12 szkół w Warszawie, Radomiu, Ełku, Lublinie, Żywcu, 

Jaworze.
• Dodatkowo – prelekcje na specjalne zaproszenie przez szkoły dotarły do klas VII, ale też 

do I-III.

Lokalne wsparcie dla projektu
• Radio5.fm – relacje w serwisach informacyjnych dnia, zasięg: Augustów, Gołdap, 

Olecko, Suwałki, Sejny. https://radio5.com.pl/stop-drapaniu/

• RadioBayer.fm – relacje w serwisach informacyjnych dnia, zasięg: Suwałki, Ełk
- audycja o akcji, wywiad z lekarzem, wywiady z dziećmi
- podsumowanie całej akcji w szkołach w Ełku

https://radio5.com.pl/stop-drapaniu/


RADIO  
• Polskie Radio Czwórka – Relacja z wizyty w warszawskiej szkole
• Serwisy informacyjne  Ełk24.pl, Radom24.pl



RADIO - WWW  



RADIO - WWW



RADIO - FACEBOOK  



LOKALNE PORTALE



LOKALNE PORTALE



PRELEKCJE W W SZKOŁACH



PRELEKCJE W SZKOŁACH



PRELEKCJE W SZKOŁACH - KONKURS
• W ramach akcji edukacyjnej przygotowane

konkurs z nagrodami w postaci kart
podarunkowych Decathlon.

• Każdy z uczestników otrzymał specjalny zestaw
plastyczny.

• Czas nadsyłania zgłoszeń – 15 czerwca 2018 r.
• Do konkursu zakwalifikowało się 300 prac.
• Konkurs plastyczny został rozstrzygnięty zgodnie

z regulaminem.
• Nagrody w postaci kart podarunkowych

Decathlon przekazano zwycięzcom.
• Nagrody wraz z pismem przewodnim trafiły do

szkół.
• Szkoły potwierdziły odbiór i przekazanie

nagród.
• Wyniki zostały opublikowane na stronie

www.stopdrapaniu.pl
• Prace oceniono komisyjnie.

http://www.stopdrapaniu.pl/


KONKURS ZWYCIĘSKIE PRACE 



KONKURS ZWYCIĘSKIE PRACE 



ANIMAL DAYS – prelekcja na temat kampanii 
Ze specjalnym udziałem Anny Głogowskiej



Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne
tel. +48 22 297 22 99

ul. Kijowska 11,
03-743 Warszawa,

KRS 0000406362,  NIP : 113-28-52-456


