
PODSUMOWANIE KAMPANII SPOŁECZNEJ 2017 



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

problem wypadków drogowych z udziałem zwierząt oraz świadomośd właściwych zachowao w 
trakcie zdarzenia. 

 
• Kampania edukowała na temat zasad udzielania pierwszej pomocy rannych czworonogom oraz  

wskazywała numery telefonów, pod które można zadzwonid będąc sprawcą lub świadkiem 
wypadku.  Zachęcała również do przekazania 1% swojego podatku na leczenie rannych zwierząt. 

 
• Akcja ,,Włącz sumienie’’ spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mediów, szczególnie tych 

społecznościowych. Internauci komentowali wpisy na fundacyjnych profilach oraz licznie 
udostępniali artykuły i spot tv kampanii. 

 
• W trakcie projektu przeprowadzono krótką internetową ankietę, umożliwiającą poznanie 

społecznego nastawienia do rannych zwierząt oraz znajomości właściwych zachowao w razie 
wypadku. 
 

• Twarzą ,,Włącz sumienie’’ został Marek Piekarczyk – wokalista zespołu TSA, który czynnie 
wspierał akcję przez cały okres trwania projektu, występując w spocie tv i radiowym kampanii. 
 

• Firmy oraz media biorące udział w kampanii, zostały wytypowane bardzo starannie pod kątem 
zasięgu i grupy docelowej, zapewniając wysoką efektywnośd narzędzi. 

 
 

 



SKUTECZNOŚD KAMPANII 
• 206 emisji spotu w Telewizji Polskiej   

• Ponad 600 tys. odbiorców informacji radiowych o 
kampanii ,,Włącz sumienie’’ 

• 90 emisji spotu radiowego w Radiu Dla Ciebie 

• Ponad 13 tys. użytkowników strony internetowej, 
ponad 22 tys. odsłon 

• Ponad 839 tys. wyświetleo reklamy Google Grants  

• Ponad 250 tys.  odbiorców postów na Facebooku 
Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne 

• Ponad  76 tys. wyświetleo spotu kampanii ,,Włącz 
sumienie’’ 

• Ponad 850 monitorów reklamowych w komunikacji 
miejskiej 

• Ponad 6 mln odbiorców reklamy na telebimach 

• Ponad 1 mln wysłanych maili 

• Ponad 1 mln odsłon bannerów internetowych 

 

 

 

 

 

 

 



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, STOP DRAPANIU 

 

MISJA 

• Leczenie zwierząt właścicieli pozostających w trudnej sytuacji materialnej 

• Pomoc bezdomnym czworonogom oraz zwierzętom z domów tymczasowych 

• Edukacja społeczeostwa na temat zdrowia zwierząt 

• Prowadzenie badao na rzecz poprawy jakości życia zwierząt 

 

 

 



ZAŁOŻENIA I CEL KAMPANII 

• Kampania społeczna ,,Włącz sumienie’’, poruszała problem wypadków drogowych z udziałem 
zwierząt, szczególnie tych domowych jak psy i koty.  

• Mając na uwadze stale rosnącą liczbę pojazdów w naszym kraju, szacuje się że na polskich 
drogach może dochodzid rocznie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy wypadków z 
udziałem zwierząt. 

• Przeważnie ludzie nie zgłaszają tego typu zdarzeo odpowiednim służbom.  Jeśli zdecydują się na 
ten krok, robią go w momencie doznania uszczerbku na zdrowiu bądź gdy uszkodzeniom ulegnie 
ich samochód.  

 
CELE KAMPANII 

• Uwrażliwienie na cierpienie zwierzęcia, jako ofiary wypadku 

• Edukacja społeczeostwa na temat właściwych zachowao na drodze, w razie potrącenia zwierzęcia 
bądź bycia świadkiem takiej sytuacji 

• Zachęcenie do przekazania 1% podatku na leczenie zwierząt – ofiar wypadków drogowych 

 

 



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 

• Każdy pełnoprawny uczestnik drogi – kierowcy 

• Mieszkaocy większych i średnich aglomeracji/miast 

 

ZASIĘG KAMPANII  

• ogólnopolski 

 

CZAS TRWANIA 

• 1 stycznia – 30 kwietnia 2017 r. 

 

WYKORZYSTANE NARZĘDZIA 

• Telewizja, Radio, Prasa, Internet, Materiały drukowane, Monitory reklamowe, Telebimy 
reklamowe, Social Media, Google Grants, Media Relations 

 



PARTNERZY KAMPANII 

 



TELEWIZJA  
• 206 emisji spotu, TVP 1, TVP 2 regionalne ośrodki 
• Marzec - kwiecieo 2017 r. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nM7NxN2hf4M 

https://www.youtube.com/watch?v=nM7NxN2hf4M


TELEWIZJE LOKALNE 
Ponad 4 tys. emisji spotu internetowego kampanii ,,Włącz sumienie’’ w lokalnych i 
regionalnych telewizjach w trakcie trwania kampanii: TV Police, TV Świnoujście, TV Dami 
Legnica, Rega TV, TV Obiektyw o zasięgu Rzeszów, Krosno, Jasło, Sanok, Brzozów, Lesko, 
Ustrzyki Dolne, TV Kościerzyna, TV Kwidzyo 

https://www.youtube.com/watch?v=nD5FzvN1uUU 

https://www.youtube.com/watch?v=nD5FzvN1uUU


TELEWIZJE LOKALNE 
• Plansze reklamowe wyświetlane w Telewizji Telsat na kanale informacyjnym 
• Zasięg: Częstochowa, Huta Stara B., Koniecpol, Łazy 
• 27 luty – 27 kwietnia 
• Ponad 5,5 tys. emisji  



RADIO 
• Przejmujący spot radiowy kampanii ,,Włącz 

sumienie’’ z udziałem Marka Piekarczyka – 
wokalisty zespołu TSA 

• Emisja 90 spotów radiowych kampanii ,,Włącz 
sumienie’’ w Radiu Dla Ciebie   

• Udział w audycji radiowej ,,Czas Dla Ciebie’’ w 
Radiu Dla Ciebie 

• http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-
kampania-wlacz-sumienie/ 

• 448 tys. odbiorców spotów  i audycji radiowej 

• 77 tys. odbiorców informacji o kampanii 
,,Włącz sumienie’’ w Antyradiu 

• https://www.wlaczsumienie.org/aktualnosci/
kampania-wlacz-sumienie-w-antyradiu,7 

 

• Ponad 79 tys. odbiorców informacji o 
kampanii ,,Włącz sumienie’’ w Radiu Zet 
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PRASA 

• 2 tytuły prasowe 

• Rynek  Zoologiczny 

• Kocie Sprawy 

• 5 artykułów  

• Edukacyjny charakter 

• Łączna wartośd 20 tys. zł 

 

• RYNEK ZOOLOGICZNY  

• 7 tys. czytelników x 4 publikacje 

• KOCIE SPRAWY 

• 29 tys. czytelników x 1 publikacja 

 



PRASA 
• 5 reklam prasowych w magazynie Rynek Zoologiczny (4)  i Kocie Sprawy (1) o łącznej 

wartości 20 000 zł. 

 



INTERNET – STRONA WWW 
• Ponad 13 tys. użytkowników strony internetowej, ponad 22 tys. odsłon 
• Na stronie www.wlaczsumienie.org Internauci mogli m.in.  dowiedzied się jak udzielid pierwszej 

pomocy rannemu zwierzęciu, gdzie zadzwonid w razie wypadku bądź przekazad swój 1% na leczenie 
rannych zwierząt. 

http://www.wlaczsumienie.org/
http://www.wlaczsumienie.org/
http://www.wlaczsumienie.org/
http://www.wlaczsumienie.org/
http://www.wlaczsumienie.org/
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http://www.wlaczsumienie.org/


INTERNET – STRONA WWW 
• Na stronie znalazła się ,,Wirtualna Mapa 

Wypadków drogowych’’, na której można 
było zaznaczyd zdarzenie z udziałem 
zwierzęcia 

 
• W trakcie trwania kampanii Internauci 

zaznaczyli na mapie 112 zdarzeo drogowych 
z udziałem zwierząt, z czego: 

 
• 63 przypadki dotyczyły zwierząt domowych, 

a 49 zwierząt dzikich 
 
• Wśród 63 zdarzeo z udziałem domowych 

czworonogów 31 zgłoszeo dotyczyło rannych 
zwierząt, natomiast  32 zwierząt martwych 
 

• Wśród 49 wypadków z udziałem zwierząt 
dzikich 32 zgłoszenia dotyczyły martwych 
zwierząt, a tylko 17 zwierząt rannych 



INTERNET - ZAJAWKA SPOTU 
• Viral internetowy zajawiający kampanię ,,Włącz sumienie’’, zamieszczony na kanale YouTube  
• 580 wyświetleo 

https://www.youtube.com/watch?v=9SLlVDGQgcY 

https://www.youtube.com/watch?v=9SLlVDGQgcY


INTERNET - SPOT 
• Spot internetowy kampanii zamieszczony na kanale YouTube Fundacji  
• Ponad 2800 wyświetleo w czasie trwania kampanii 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nD5FzvN1uUU 

https://www.youtube.com/watch?v=nD5FzvN1uUU


INTERNET - ARTYKUŁY 

• 26 artykułów kampanii ,,Włącz 
sumienie’’, o charakterze edukacyjno – 
informacyjnym, poruszających problem 
wypadków drogowych z udziałem 
zwierząt. 

 

• Strony partnerów i mediów: Kakadu, 
KrakVet, Piesnaurlopie, Wrocław.pl,  
Rynek Zoologiczny, Inwroclaw, Doba.pl, 
Kocie Sprawy, Bioweta, Vetos Farma. 

 

• Ponad 91 tys. odbiorców 



INTERNET – KAMPANIA BANNEROWA 

• 11 bannerów internetowych o łącznym 
dotarciu do 1 mln 171 tys. 
użytkowników. 

• Strony partnerów: Kakadu, Telekarma, 
KrakVet, Piesnaurlopie, Rynek 
Zoologiczny, Kocie Sprawy, Koleje 
Mazowieckie, Leopardus, blog 
Psiolubni, blog Zamerdani, blog Pies w 
Warszawie, Balto. 



INTERNET – WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI 

• Blog: Zamerdani, Pies w Warszawie, 
Psiolubni 

• Wpisy poruszające problem wypadków 
drogowych z udziałem zwierząt 

• Bannery internetowe 

• Wpisy na profilach FB 



INTERNET – WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI 



INTERNET – MAILINGI 

• 2 mailingi do bazy sklepu zoologicznego 
Telekarma  (8,6 tys. adresów) i 2 do 
klientów KAKADU (134 tys. adresów) 

• 2 mailingi do bazy 400 tys. klientów 
sklepu internetowego KrakVet  

• 10  mailingów do 7 tys. klientów 
magazynu Rynek Zoologiczny  

• Ponad 1 mln 155 tys. wysłanych maili 

 

 



EKWIWALENT REKLAMOWY 

68 122 zł  

51 862 zł  

7 362 zł 

Ekwiwalent reklamowy w tys. zł ogółem 
Prasa

Portale

Facebook



MATERIAŁY DRUKOWANE - PLAKATY 
• Plakaty B1 kampanii w 41 sklepach Kakadu 
• 4 miesiące ekspozycji 
• 500 tys. klientów miesięcznie w całej sieci 



MATERIAŁY DRUKOWANE - PLAKATY 
• Plakaty B1 kampanii w 333 lecznicach weterynaryjnych, współpracujących z firmą 

Bioveta – 2 miesiące ekspozycji.  
• 167 plakatów w hurtowniach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt, urzędach 

miast, uniwersytetach, urzędach skarbowych, czterech office centrach w Warszawie 
oraz na stoisku firmy, w ramach wybranych wydarzeo weterynaryjnych. 

• 36 plakatów A 4 i A1 w sieci sklepów zoologicznych Leopardus – 3 miesiące ekspozycji 
oraz 40 plakatów w sklepach współpracujących z firmą Balto. 

 
 
 
 

 



MATERIAŁY DRUKOWANE - PLAKATY 
• Plakaty w oddziałach Straży Miejskiej w Warszawie 
• Plakaty edukacyjne wręczane dzieciom w warszawskich szkołach podstawowych podczas 

pogadanek na temat właściwych zachowao wobec zwierząt 
 



MATERIAŁY DRUKOWANE - GAZETKA 

• Gazetka reklamowa z informacją o kampanii ,,Włącz sumienie’’ skierowana do 
klientów sieci KAKADU 

• Nakład 60 tys. egzemplarzy x 4 emisje 



MATERIAŁY DRUKOWANE - WIZYTÓWKI 

• Wizytówki kampanii ,,Włącz sumienie’’ dystrybuowane w 41 sklepach sieci 
zoologicznej KAKADU oraz 18 sklepach sieci zoologicznej Leopardus oraz 
dodawane do zamówieo sklepów AnimaVet i Balto. 

• Nakład: 10 tys szt. 



MATERIAŁY DRUKOWANE – WINDY 

• Kampania reklamowa w windach bloków mieszkalnych w Warszawie (Bemowo, Mokotów, 
Praga Południe, Żoliborz, Bródno) na nośnikach firmy Tommorow Vision Polska 

• 15 stycznia – 15 lutego 2017 r. 
• Szacowane dotarcie 142 tys. odbiorców 



KOMUNIKACJA MIEJSKA – KOLEJE MAZ. 

• 30 sekundowa kampania na 417 monitorach reklamowych w pociągach Kolei 
Mazowieckich,  od 15 lutego do 14 marca 2017 r., emisja 4 razy na godzinę. 

 



KOMUNIKACJA MIEJSKA – WARSZAWA 
• 10 sekundowa kampania na 300 monitorach reklamowych, w 60 warszawskich 

autobusach, od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r., emisja do 6 razy na godzinę 



KOMUNIKACJA MIEJSKA – GDAOSK 
• 30 sekundowa kampania na 84 monitorach reklamowych, w 21 gdaoskich 

tramwajach, w marcu 2017 r., emisja 4 razy na godzinę. 



KOMUNIKACJA MIEJSKA – GDYNIA 
• 10 sekundowa kampania na 50 monitorach reklamowych, w 40 gdyoskich 

autobusach, w marcu 2017 r. – 150 tyś emisji spotu 



TELEBIMY I EKRANY REKLAMOWE 

TELEBIMY REKLAMOWE  
• Warszawa – traffic dzienny 100 tys. osób, 3 tys. emisji 

spotu 
• Gdynia  - 3 tyś. emisji spotu  
• 2 Ekrany w Krakowie – traffic dzienny 370 tys. osób, 6 

tys. emisji spotu 
• Wielkośd ekranu 15 m² 
• 10 sek. spot kampanii 
• Marzec 2017 r. 
 
 
EKRANY LCD  
• Ekrany LCD  na  6 uczelniach wyższych w Trójmieście – 

13,5 tyś. emisji spotu 
• Marzec 2017 r. 
 
• Ekrany LCD w Silesia City Center Katowice  i Łódź 
• Luty – kwiecieo 2017 r. 

 
 

 
 



TELEBIMY I EKRANY REKLAMOWE 



TELEBIMY I EKRANY REKLAMOWE 

• Emisja spotu kampanii na telebimie  reklamowym 
Vetos Farma, zlokalizowanym przy drodze 384 w 
kierunku Bielawa- Dzierżoniów w terminie luty – 
maj 2017 r. 

 
• Miesięczna kampania w kwietniu 2017 r. na 

telebimie reklamowym w Brodnicy – ponad 8 tyś 
emisji spotu.  

 
• Tygodniowa kampania na 2 telebimach w 

Świnoujściu od 10 do 17 kwietnia 2017 r. – przy 
wyjeździe i wjeździe do miasta. Spoty widoczne 
zarówno dla kierowców aut i ich pasażerów, jak i 
dla pieszych oczekujących na prom do 
Świnoujścia.  
 



MEDIA RELATIONS 
• Przygotowanie i wysyłka informacji prasowej ,,Wypadki z 

udziałem zwierząt są plagą na polskich drogach. 
Wystartowała kampania społeczna Włącz sumienie’’ 

 
• Przygotowanie i wysyłka informacji prasowej ,,Kampania 

społeczna Włącz sumienie edukuje dzieci z 
warszawskich szkół na temat właściwych zachowao 
wobec zwierząt’’ 

 
• Przygotowanie i wysyłka informacji prasowej ,,Czy 

jesteśmy gotowi pomóc zwierzęcym ofiarom wypadków 
drogowych? Ankieta Fundacji Towarzystwo 
Weterynaryjne’’ 
 
 
 



MEDIA RELATIONS 
• W trakcie trwania kampanii ukazało się 27 publikacji prasowych o łącznym 

dotarciu do ponad 109 tyś. odbiorców  
 

Źródło: NewsPoint 



SOCIAL MEDIA 

• Od stycznia do kwietnia na profilu fundacji Towarzystwo Weterynaryjne ukazały się 73 posty, 
dotyczące kampanii ,,Włącz sumienie’’ o łącznym dotarciu do ponad 259 tyś odbiorców. 

 
• Posty ukazały się również na profilach facebookowych partnerów kampanii: KAKADU, Telekarma, 

KrakVet, Rynek Zoologiczny, Pies na urlopie, Kocie Sprawy, blogach: Pies w Warszawie, 
Zamerdani, Psiolubni, Vetos Farma, Leopardus. Dotarcie: ponad 73 tys. odbiorców. 
 

• Posty pojawiły się również na wielu innych stronach, które wsparły kampanię ,,Włącz sumienie’’ 
na Facebooku oraz na profilu Marka Piekarczyka  - twarzy akcji. 
 

• Łącznie w ramach kampanii ukazało się 309 postów 
 
• Fundacja prowadziła także kampanię na Twitterze, GOOGLE + oraz facebookowej grupie 

,,Towarzystwo Weterynaryjne’’, jednak głównym kanałem, na którym oparto komunikację akcji 
,,Włącz sumienie’’ stał się facebookowy profil Fundacji. 

 
• Łącznie w ramach kampanii ukazało się 309 postów 
 

 
 



SOCIAL MEDIA  
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SOCIAL MEDIA  
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SOCIAL MEDIA  
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SOCIAL MEDIA 



SOCIAL MEDIA 
• Ponad 76 tys. odbiorców spotu kampanii Włącz sumienie na Facebooku 
• Ponad 41 tys. wyświetleo filmu 
• 166 reakcji: komentarze i udostępnienia 



SOCIAL MEDIA – ZAJAWKA SPOTU 
• Viral internetowy zajawiający kampanię ,,Włącz sumienie’’ na Facebooku Fundacji 
• Ponad 20 tys. wyświetleo, ponad 58 tys. odbiorców na Facebooku 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9SLlVDGQgcY 

https://www.youtube.com/watch?v=9SLlVDGQgcY


EDUKACJA W SZKOŁACH 
• W ramach prowadzonych przez Straż Miejską cyklicznych programów edukacyjnych, w stołecznych 

szkołach podstawowych (klasy I, III) odbyły się pogadanki dla dzieci na temat właściwych zachowao 
wobec zwierząt. 

• Uczniowie dowiedzieli się  m.in. jak sprawowad opiekę nad psem czy kotem, jak zachowad się kiedy 
widzą na drodze ranne lub nieżywe zwierzę i gdzie zadzwonid, by zgłosid takie zdarzenie.  

• Każda klasa otrzymała również plakat edukacyjny kampanii ,,Włącz sumienie!’’, z ważnymi 
numerami telefonów 

 



ANKIETA 
• W trakcie kampanii przeprowadzono ankietę, której celem było poznanie ludzkich postaw wobec 

rannych zwierząt oraz wykazanie znajomości właściwych zachowao. 
 
• Anonimowa ankieta została przeprowadzona za pomocą platformy – Interankiety. Udział w 

badaniu wzięło 217 Internautów. Po jej zakooczeniu został przygotowany raport, wysłany do 
mediów i partnerów kampanii oraz informacja prasowa. 

 
GŁÓWNE WNIOSKI 

 
• Wypadki z udziałem zwierząt, szczególnie tych domowych jak psy i koty są codziennością na 

polskich drogach i stanowią duży problem (76% badanych było sprawcą, świadkiem lub chociaż 
raz w życiu widziało potrącone zwierzę).  
 

• Istnieje potrzeba przeprowadzania kampanii społecznych, takich jak ,,Włącz sumienie’’, ponieważ 
wielu ludzi nie potrafi udzielid pierwszej pomocy rannemu zwierzęciu (60% ankietowanych), a co 
więcej nie wie gdzie zgłosid takie zdarzenie.  
 

• Badanie pokazało jednak, że jesteśmy pozytywnie nastawieni do zwierząt i nie zamykamy się 
definitywnie na pomoc, a często ogranicza nas nasza własna niewiedza. 

 

 



Dziękujemy za współpracę! 

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

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


