
Do akcji w marcu dołączyły kolejne firmy, które 
popierają ideę akcji 590 powodów. Na na-

szym pokładzie witamy więc firmę Terma – pro-
ducenta wyrobów mechanicznych, medycznych 
i grzewczych. Grono firm budowlanych wsparła 
również firma Moderator – producent kotłów 
grzewczych. W marcu nie obyło się bez nowych 

firm działających w sektorze spożywczym - w akcji 
pojawiło się przedsiębiorstwo ZPSiH Frąckowiak, 
producent serów oraz sieć cukierni Putka. Grono 
podmiotów, które dołączyły w zeszłym miesią-
cu do 590-tki rozświetla producent świetlówek 
– toruńska Govena. W ten sposób w całej akcji 
uczestniczy już 62 firmy! n

Każda okazja jest dobra by, mówić  
o zaletach kupowania polskich produktów. Są też 
okazje szczególne takie, jak mecz piłkarskiej repre-
zentacji, podczas którego 
cała Polska wspiera na-
szych piłkarzy. Z tego po-
wodu, specjalnie na tę oka-
zję, przygotowaliśmy 600 
koszulek z napisem „Gram 
dla Polski, kupuję polskie 
produkty”. Rozdaliśmy je ki-
bicom pod Stadionem Narodowym przed 
meczem Polska – San Marino, wraz z ma-
teriałami informacyjnymi na temat akcji  
i mówiącymi o korzyściach wynikają-
cych z kupowania polskich produktów. 
Naszą akcją zainteresowały się ogól-

nopolskie media, a także 
sami kibice, którzy z chęcią 
zakładali wręczane koszulki  
i dopytywali o szczegóły akcji. 
Kolejne przedsięwzięcia już 
wkrótce! n

W marcu w jednym z warszawskich sklepów 
zostało razem z nami przeprowadzone nagranie 
do programu „Wiem co jem, wiem co kupuję”. 
Nasz prezes, podczas nagrywania odcinka 
tłumaczył jak rozpoznawać polskie produkty 
i dlaczego warto wybierać rodzimy wyroby. 
Program „Wiem co jem, wiem co kupuje” 
jest obecnie najbardziej popularnym w Pol-

sce telewizyjnym programem konsumenckim.  
W zeszłym roku zdobył nagrodę Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Libertas 
@ Auxilium” jako najbardziej wartościowy 
program telewizyjny poświęcony prawom kon-
sumenta. Cieszymy się, że możemy dołożyć 
swoją małą cegiełkę to tego projektu. Emisja 
materiału jeszcze wiosną! n

Przeprowadziliśmy kilka udogodnień na stro-
nie internetowej mających na celu uporząd-
kowanie informacji. Pierwszym głównym 
działaniem, mającym na celu promocję na-
szych partnerów było uruchomienie przewi-
janego paska z logotypami firm. W ten spo-
sób nasi partnerzy są dużo lepiej widoczni 
już po wejściu na główną stronę akcji. Upo-
rządkowaliśmy także dział realizacje, które 
podzieliliśmy na 4 kategorie. W ten sposób 
działania które przeprowadziliśmy skatego-
ryzowaliśmy i usystematyzowaliśmy. Wraz z 
rozwojem akcji będziemy wprowadzać kolej-
ne udogodnienia. n
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