
 KAMPANIA SPOŁECZNA 



SKUTECZNOŚĆ KAMPANII 

• II edycja kampanii STOP DRAPANIU, podobnie jak pilotażowa akcja, spotkała się  
z zainteresowaniem właścicieli czworonogów, mediów i partnerów kampanii. 

 

• Informacja o akcji dotarła do ponad 10 milionów osób na terenie całego kraju, 
zwracając uwagę na problem alergii u psów i konsekwencji, jakie niesie ze sobą to 
schorzenie. 

 

• Wybrane narzędzia umożliwiły szerokie nagłośnienie problemu przy jednoczesnej 
edukacji właścicieli czworonogów w zakresie rozpoznawania pierwszych objawów 
choroby i wychwycenia odpowiedniego momentu, w którym należy udad się do 
lekarza weterynarii. 

 



SKUTECZNOŚĆ KAMPANII 
• Ponad 93 tys. odsłon strony internetowej www.stopdrapaniu.pl w 

kluczowym momencie kampanii 

• Ponad 40 tys. użytkowników strony internetowej 

• Ponad 1 milion 200 tys. wyświetleo  reklamy Google Grants  

• Ponad 370 lecznic weterynaryjnych, które przystąpiły do akcji 

• Ponad 280 emisji spotów radiowych w Radiu Dla Ciebie i Polskim Radiu 

• Audycja w programie ,, Czas Dla Ciebie’’ w Radiu Dla Ciebie 

• 1970 bankomatów niezależnej sieci Planet Cash  

• 384 monitory reklamowe w komunikacji miejskiej 

• 206 monitorów w placówkach Lux Med. 

• Ponad 1,5 mln. odsłon banerów reklamowych 

• Ponad 852 tys. maili wysłanych do klientów sklepu zoologicznego  

        KrakVet, KAKADU oraz czytelników Rynku Zoologicznego 

• 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 czworonoów, 
który może byd 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  

 mieszkaocy większych  i średnich miast 

• Zasięg kampanii: cała Polska 

• Czas trwania: 1 maja – 31 grudnia 2017 r. 

• Wykorzystane narzędzia: prasa, radio, Internet, monitory reklamowe, social media, google 
grants, media relations, Influencerzy 

 



PARTNERZY KAMPANII 



PRASA 

• Rynek Zoologiczny - 4 publikacje drukowane na 
temat uporczywego drapania u psów i alergii 
(maj, lipiec, sierpieo, wrzesieo 2017).  

• Rynek Zoologiczny - 3 reklamy prasowe (maj, 
lipiec, sierpieo 2017)  

• Weterynaria w praktyce – artykuł drukowany 
(czerwiec 2017) 

• Cztery Łapy – artykuł drukowany (maj 2017) 



PRASA 



INTERNET - ARTYKUŁY 
• 4 artykuły na stronie 

www.rynekzoologiczny.pl (maj- sierpieo).  
• 4 artykuły na stronie www.krakvet.pl 

(maj - sierpieo) 
• 4 artykuły na stronie www.kakadu.pl 

(maj- sierpieo) 
• 4 artykuły na portalu www.wroclaw.pl 

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

(maj) 
• Łączne dotarcie do ponad 300 tys. 

odbiorców 
 

http://www.rynekzoologiczny.pl/
http://www.krakvet.pl/
http://www.kakadu.pl/
http://www.wroclaw.pl/
http://www.cztery-lapy.pl/
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INTERNET - ARTYKUŁY 



INTERNET - ARTYKUŁY 



INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA 

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

http://www.cztery-lapy.pl/
http://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.kakadu.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 – MAILINGI 

Wysyłka 30 mailingów do bazy ponad 540 tys. odbiorców  



INTERNET – MAILINGI 



INTERNET – MAILINGI 



INTERNET – SPOT  
• Spot internetowy, zamieszczony na kanale Youtube Fundacji, 353 wyświetlenia 

 

 



INTERNET – SPOT  

Spot internetowy zamieszczony na Profilu Facebook Fundacji, 1812 wyświetleo, 6867 
odbiorców 



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



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



ULOTKI – SIEĆ SKLEPÓW KAKADU 
41 Lokalizacji – nakład 32 800 szt., 500 tys. klientów miesięcznie 
 



ULOTKI – SIEĆ SKLEPÓW KAKADU 
41 Lokalizacji – nakład 32 800 szt., 500 tys. klientów miesięcznie 
 



GAZETKA – SIEĆ SKLEPÓW KAKADU 
Nakład 60 tys. egz. 2 emisje -  maj i czerwiec 2017 



RADIO 
• 70 emisji reklamowych spotów radiowych w Radiu 

Dla Ciebie – kampania 2 tygodniowa (maj  2017) 

 

• 90 spotów OPP emitowanych w Radiu Dla Ciebie – 
kampania 2 tygodniowa (czerwiec 2017). RDC nie 
podaje media planów w przypadku kampanii OPP  

 

• Audycja radiowa w Radia Dla Ciebie, w programie 
,,Czas Dla Ciebie’’ http://www.rdc.pl/podcast/czas-
dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/ 

 

• 124 spoty OPP emitowane w Polskim Radiu 
(czerwiec - sierpieo) Program 1, Program 3 oraz PR24  

 

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

http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/
http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-akcja-stop-drapaniu/


EKRANY REKLAMOWE 
MZA Gdaosk: 8 miesięcy (maj - grudzieo 2017) emisja 30 sek. spotu kampanii na 84 monitorach, w 21 
tramwajach - do 6 razy na godzinę. 

 

MZA Warszawa: 4 miesiące (maj – sierpieo 2017) emisji 10 sek. spotu kampanii na 300 monitorach, w 
60 autobusach – do 4 razy na godzinę, od maja do sierpnia 2017. 

 



BANKOMATY 
6 sekundowa, statyczna plansza reklamowa kampanii na 1970 bankomatach sieci Planet Cash  
w terminie od 8 maja do 8 czerwca 2017.  



LUX MED 
2-miesięczna (8 maj – 8 lipiec 2017) emisja 15 
sekundowego spotu kampanii na 206 ekranach LCD, 
w 64 placówkach Lux Med w całej Polsce, 6 x na 
godzinę. 
 
Liczba kontaktów z reklamą: 3 893 760 
Łączna liczba emisji: 924 480 
 
Kampania reklamowa została przeprowadzona  
w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, 
Wrocławiu, Gdaosku, Gdyni, Szczecinie,  Łodzi, 
Opolu, Tychach, Bydgoszczy, Olsztynie  
i Piasecznie.  
 
 
 
 
 

 
 
 



LUX MED 



BLOGERZY - ŻYCIE Z PSEM 
• Banner reklamowy kampanii - maj 2017 



BLOGERZY - ŻYCIE Z PSEM 
• Wpis o kampanii - maj 2017 



BLOGERZY - ŻYCIE Z PSEM 

Facebook Twitter 



BLOGERZY - ŻYCIE Z PSEM 

Google + Instagram 



BLOGERZY - ZAMERDANI 
• Banner reklamowy kampanii maj – sierpieo 2017 



BLOGERZY - ZAMERDANI 

• Wpis nr 1 o kampanii - maj 2017 



BLOGERZY - ZAMERDANI 

• Wpis nr 2 o kampanii – wywiad z lekarzem weterynarii czerwiec 2017 



BLOGERZY - ZAMERDANI 
• Wpis o kampanii – Facebook, maj i czerwiec 2017 



BLOGERZY – Z PAZUREM 
• Banner reklamowy kampanii  15 maja – 15 czerwca 2017 



BLOGERZY – Z PAZUREM 
• Wpis o kampanii – czerwiec 2017 



BLOGERZY – Z PAZUREM 
• Wpis o kampanii na Facebooku, maj 2017 



MEDIA RELATIONS 
Przygotowanie i wysyłka informacji prasowej ,,Jak często drapie się Twój pies? Wystartowała II edycja 
kampanii społecznej STOP DRAPANIU’’. Ukazało się 7 wzmianek o kampanii.  

 

 



MEDIA RELATIONS 



MEDIA RELATIONS 
Przygotowanie i wysyłka informacji prasowej ,,Jak często drapie się Twój pies? Wystartowała II edycja 
kampanii społecznej STOP DRAPANIU’’. Ukazało się 7 wzmianek o kampanii.  

 

 



SOCIAL MEDIA - Facebook 
Profil Fundacji – ponad 9 tys. użytkowników –  41 postów poruszających problem kampanii. Dodatkowo 
posty ukazywały się na grupie Towarzystwo Weterynaryjne (ponad 2 tys. członków) oraz na profilu lekarza 
weterynarii FTW. 

Profil magazynu Rynek Zoologiczny – ponad 5 tys. użytkowników  

Profil sklepu KrakVet – ponad 34 tys. użytkowników  

Profil magazynu Cztery Łapy   –  ponad 12 tys. użytkowników 

Profil sklepu KAKADU – ponad 8 tys. użytkowników 
 



SOCIAL MEDIA - Facebook 
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SOCIAL MEDIA - Facebook 



SOCIAL MEDIA - Twitter 

Na koncie Fundacji ukazało się 20 postów na temat kampanii STOP DRAPANIU 

Obecnie Fundacja posiada 94 obserwujących. Z tego względu Twitter stanowił wsparcie kampanii 

Opublikowane posty zostały łącznie wyświetlone ponad 10 tys. razy 

Powyższy post okazał się najbardziej interesujący dla 
użytkowników Twittera. Został wyświetlony 3 246 razy 



SOCIAL MEDIA  
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SOCIAL MEDIA  
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SOCIAL MEDIA 
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Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne 
tel. +48 22 297 22 99 

ul. Kijowska 11, 
03-743 Warszawa, 

KRS 0000406362,  NIP : 113-28-52-456 
 


