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Wielka ofensywa medialna 590-tki!
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Październik był mocno eventowy, natomiast 
listopad, zgodnie z naszymi zapowiedziami, 

był bardzo medialny! Postanowiliśmy wyko-
rzystać Święto Niepodległości do wywołania 
ogólnonarodowej dyskusji na temat kupowania 
polskich produktów i podkreślania polskości 
przez producentów! Udało się! Temat bardzo 
mocno zainteresował Gazetę Wyborczą. Wy-
korzystałą ona nasze badania w artykule na 
temat, czy polskie jest dobre. W materiale wy-
powiadał się m.in. jeden z naszych partnerów. 

Po publikacji w „Wyborczej”, temat został 
podchwycony przez inne media. Bardzo dogłęb-
nie naszej inicjatywie przyjrzał się „Puls Bizne-
su”. O akcji „590 powodów” i jej edukacyjnym 
kontekście rozmawiano między innymi na an-
tenie Radia ZET i TOK FM. Ale to nie wszystko. 
Informację o naszych badaniach przedrukowały 

największe i najbardziej opiniotwórcze portale 
internetowe – onet.pl, wprost.pl, gazeta.pl, 
czy wp.pl – a także wiele innych. Jeżeli więc  
w okolicach Święta Niepodległości słyszeli-
ście w mediach o patriotyzmie ekonomicznym, 
możecie być pewni, że jest to zasługą naszej 
pracy. 

Ponadto Prezes naszego Stowarzyszenia 
– Mirosław Januszewski – miał wywiady dla 
wiadomości TVP Polonia, a także przygotowano 
o akcji felieton w Pytanie na Śniadanie w TVP2. 
Gdzie tylko mogliśmy, staraliśmy się bezpłatnie 
pokazywać naszych partnerów, jako firmy które 
są dumne ze swojego pochodzenia i konkuru-
jące z zagranicznymi rynkami. Kolejną akcję 
medialną zaplanowaliśmy na przełom grudnia  
i stycznia. Jeżeli chcecie zobaczyć Państwo na-
grania i publikacje skontaktujcie się z nami!

„Mamy niższą samoocenę 
niż wartościowanie nas przez 
sąsiadów” - Gazeta Wyborcza

Polscy konsumenci (...) nawet 
jeśli wspierają rodzimą  
produkcję, zwykle nie zdają 
sobie z tego sprawy - Puls Biznesu

Zainteresował Cię ten materiał i chciałbyś uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami!  
grzegorz.pacula@pemi.pl
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Zainteresował Cię któryś z tematów i chciałbyś uzyskać więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami pisząc na adres grzegorz.pacula@pemi.pl

patronat

Dziennik Metro z 590-tką

outdoor

Ogólnopolska kampania outdoorowa

Pozyskaliśmy pierwszy bardzo ważny patronat. 
Jest to ogólnopolski dziennik Metro. W ramach 
naszej współpracy dziennik przeprowadzi akcję 
promocyjną w lutym lub marcu przyszłego 
roku. Przez miesiąc, na łamach Metra, będzie 
ukazywał się cykl artykułów na temat rozpo-

znawania polskich produktów i znaczenia ich 
kupowania dla konsumenta! Dzięki współpracy 
uda nam się dotrzeć z przekazem 590-tki do 
wielu milionów odbiorców. Będzie to też szan-
sa dla naszych partnerów, do pokazania się  
w ogólnopolskich mediach.

Razem z cyklem artykułów w Metrze planu-
jemy także przeprowadzić akcję outdoorową 
razem z innym z naszych patronów – firmą 
AMS. Ten dystrybutor powierzchni rekla-
mowych (billboardy, cityboardy itp.) udo-
stępni nam powierzchnię w 8 największych 
miastach w Polsce. Akcja odbędzie się pod 
hasłem „Czy wiesz, że…” i ma zwracać 

uwagę konsumentów na znaczenie kupowa-
nia polskich produktów. Akcja wymaga czę-
ściowego finansowania (wydruk billboardów  
i ich wyklejenie), którego Stowarzyszenie nie 
jest w stanie samo udźwignąć. Z tego też 
powodu w najbliższym czasie będziemy się 
do Państwa zwracali z pytaniem wsparcia 
naszej inicjatywy. To kluczowa akcja mająca 
wpłynąć na zwiększenie rozpoznawalności 
naszej akcji wśród konsumentów, a w dal-
szej kolejności Państwa produktów. Warto 
wziąć w niej udział!

grzegorz.pacula@pemi.pl

-  8 największych miast w polsce
- Billbaordy, cityboardy 


