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1. WSTĘP

W roku 2015 Fundacja Towarzystwo Wterynaryjne, zajmująca się leczeniem zwierząt, których  
właścicielami są ludzie ubodzy. W ramach uprawnień organizacji  pożytku publicznego,  
organizowała kampanię społeczną „Zwierzęta cierpią w milczeniu”, mającą na celu  
zwrócenie uwagi społeczeństwa na problematykę cierpienia i odczuwania bólu u zwierząt. 

W ramach kampanii zachęcaliśmy ludzi do przekazywania  1% podatku dochodowego 
na walkę z bólem i leczeniem zwierząt. 

2. ZAŁOŻENIA, CEL, GRUPA DOCELOWA KAMPANII, CZAS TRWANIA

Ból, który towarzyszy każdemu z nas, jest nie tylko ludzkim problemem. 
Zwierzęta odczuwają ból dokładnie tak samo jak ludzie, jednak nie okazują go w taki sam 
sposób - nie płaczą, nie krzyczą, nie powiedzą nam co je boli. 

Dlaczego tak ciężko dostrzec, że cierpi nasz, często najlepszy przyjaciel? 
Przeważnie nie wynika to z braku empatii, a raczej z naszej niewiedzy co do symptomów
i objawów bólu.

Dlatego tak ważne było powszechne zwrócenie uwagi na problem niewerbalizowania bólu 
przez zwierzęta, a jednocześnie pokazanie sposobów sygnalizowania bólu przez zwierzęta
i nauczenie ludzi właściwego reagowania w takich przypadkach.

Grupą docelową kampanii były osoby wrażliwe na cierpienie zwierząt, właściciele zwierząt 
oraz te, które w jakikolwiek sposób stykają się ze zwierzętami w swoim otoczeniu zarówno
zawodowym jak i prywatnym. 
Najliczniejszą grupą odbiorców były osoby w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo.

Czas trwania kampanii: 01 stycznia 2015 -30 czerwca 2015.                                               



 3. PARTNERZY KAMPANII 

FX Studios 

Telewizja Polska w dniach 4-17.05.2015 wyemitowała spot kampanii 
społecznej w programach: TVP 1, TVP HISTORIA, TVP KULTURA 
oraz TVP POLONIA. 

Miejskie Zakłady Autobusowe wyemitowały 10 sekundowy spot  w 328
autobusach, na 1310 monitorach LCD w okresie  1.02-30.04.2015. 

Sieć sklepów z artykułami dla zwierząt udostępniła powierzchnię w 38
sklepach na terenie całej Polski do rozwieszenia 50 plakatów kampanii
oraz rozpowszechnienia 150 tysięcy zakładek do książek z informacją o
kampanii. Wysłała również 10 newsletterów do internetowego sklepu
E-KAKATU (10 tyś. odborców) i TElEKARMA (100 tyś. odborców).

Ogólnopolska sieć kin wielosalowych, wyświetliła 10 sekundową
reklamę przed sensami filmowymi w terminach 1-7.02.2015 oraz 
16-22.03.2015, 1-14.02.2015 oraz 16 – 29.03.2015.  

Portal internetowy obsługujący zakupy grupowe wysłał mailing do bazy
1 mln. odbiorców, mailing dedykowany do 200 tyś. odbiorców
oraz umieścił baner w newsletterze w terminie od 04.02- 18.02.2015.

Drukarnia, na potrzeby kampanii wydrukowała 150 tysięcy sztuk 
zakładek do książek oraz 50 sztuk plakatów B1. 

Redakcja pisma miłośników kotów w Polsce udostępniła baner kampanii 
na swojej stronie internetowej, wsparła kampanię na Facebooku oraz 
opublikowała artykuł pt: „Ból. Zwierzęta cierpią w milczeniu” w majo-
wym numerze miesięcznika. 

Innowacyjna agencja reklamowa, zajmująca się strategią komunikacji,
designem oraz nowymi technologiami wspierała nas bardzo aktywnie w
kreacji oprawy graficznej oraz uczestniczyła w tworzeniu i obsłudze 
strony internetowej kampanii.

Dom produkcyjny zajmujący się kompleksową realizacją filmowo-
telewizyjną oraz PR-em z wykorzystaniem mediów zapewnił
profesjonalny sprzęt i kompleksową obsługę przy nagraniu spotu
reklamowego na potrzeby kampanii  (Youtube,TVP, spot w MZA).

Agencja produkująca filmy i nagrania AV nagrała i zmontowała spot
reklamowy kampanii emitowany w TVP, Youtube, MZA.

Sieć miejskich serwisów informacyjnych opublikowała dwie reklamy
w formacie 3x2 w gazecie dziennej oraz wsparło kampanię w interne-
towym wydaniu dziennika. 

Oferuje kompleksowe usługi w zakresie komunikacji oraz doradztwa 
strategicznego. Dzięki współpracy z firma f2fevolution stworzyliśmy
bardzo przydatne narzędzia na stronie internetowej m.in. „Bólometr”. 
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Maciej Jabłoński Paweł Deląg Wiktor Zborowski 

Jarosław Boberek Maciek Musiał Aleksandra Niespielak
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Michał Olszański 

4. PATRONI KAMPANII



5. FORMY I MIEJSCA EMISJI KAMPANII

5.1. KANAŁY KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ 

Na stronie internetowej kampanii umiesliśmiśmy m. in. opis i cele kampanii, artykuł czym jest
ból, jak objawia się u zwierząt oraz inforamcje jak go diagnozwoać.

Stworzyliśmy bardzo przydatne narzędzie o nazwie "Bólometr", które po najechaniu myszką
na odpowiednią partię ciała zwierzęcia, pokazuje z jakimi chorobami możemy spotkać sie w tym
obszarze oraz natężenie bólu. 

Na stronie inernetowej znalazły się również filmy kampanii. Jeden ze spotów był emitowany
w Telwizji Polskiej. 

Ważnym elementem strony są też Patroni oraz Partnerzy wspierajacy kampanię.

Strona internetowa spotkała się z bardzo pozytywną reakcją odbiorców.
Odbierana była jako czytelna, przejrzysta oraz przydatna z punktu widzenia rozpoznawania
bólu u zwierząt i poruszanego problemu społecznego.  

1.Strona internetowa kampanii http://cierpiawmilczeniu.org/



Nasz fanpage polubiło 6000 osób. Opublikowaliśmy na nim: 

1. Wydarzenie „Zwierzęta cierpią w milczeniu”. 
2. Relację ze nagrania spotu reklamowego kampanii.
3. Informacje o partnerach i patronach wspierających kampanię.
4. Fotorelację z uczestnictwa partnerów w kampanii.
5. Filmiki kampanii.
6. Filmik z akcji ratowania małego szczeniaka w Białce Tatrzańskiej (temat bólu, poruszany
    w kampanii)
7. Informację o stronie internetowej kampanii
8. Relację z audycji nt. bólu u zwierząt w Pierwszym Programie Polskiego Radia
9. Przydatne artykuły nt. bólu zwierząt.

1. Spot reklamowy wyświetlany przez MZA
https://www.youtube.com/watch?v=8yc8U7wX11Y

2. Spot reklamowy wyświetlany w Telewizji Polskiej
https://www.youtube.com/watch?v=pbyiIdrOOmk

3. Relacja z nagrania audycji w Pierwszym Programie Polskego Radia
https://www.youtube.com/watch?v=dTEwkt0FUyE

4. Film kampanii z lektorem Maciejem Jabłońskim
https://www.youtube.com/watch?v=FuExGaMq6zQ

W wydarzeniu wzięło udział 1400 odbiorców. 

Na wydarzeniu publikowaliśmy: 
1. Informacje o partnerach i patronach wspierających kampanię.
2. Fotorelację z uczestnictwa partnerów w kampanii.
3. Podziękowania dla patronów i partnerów kampanii.
4. Filmiki kampanii.
5. Informację o stronie internetowej kampanii.
6. Przydatne artykuły nt. bólu zwierząt. 

Filmy reklamowe kampanii: mówiące o niewerbalizacji bólu przez zwierzęta i  zwracające 
uwagę na fakt, że ludzie nie interesuą się tym problemen.
Realcja z nagrania audycji nt. bólu u zwierząt i kampannii w Pierwszym Programie Polskego Radia.
 

2. Fanpage Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne:
    https://www.facebook.com/TowarzystwoWeterynaryjne

3. Wydarzenie na fanpage’u „Zwierzęta cierpią w milczeniu” 
     https://www.facebook.com/events/793028090750609/

4. Spoty kampanii „Zwierzęta cierpią w milczeniu”



Odbiorcy kanałów internetowych

Facebook 

 Reklama Google Grants

Spoty kampanii

57 557

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne została zakwalifikowana do programu Google Grants
przeznaczonym dla organizacji pozarządowych. To bezpłatna edycja AdWords - programu 
do umieszczania reklam w internecie. Przy pomocy AdWords, Google Grants zapewnia
promowanie misji, dotarcie do dobroczyńców i ofiarodawców, zrekrutowanie nowych
wolontariuszy i nie tylko. Dzięki temu nasza kampania dotarła do 1 967 142 liczby odbiorców,
a oglądalność naszej strony wzrosła o 300%.

4. Google Grants - reklama kampanii       WARTOŚĆ USŁUGI: 80 278 PLN 

1 967 142

324 228 



Mailing dedykowany, wysłany do okreslonej grupy odbiorców oraz mailing wysłany do bazy podmiotów 
wspierających akcję. Wysyłany również w formie newsletterów. 

1. Gruper.pl 
Mailing dedykowany (200 tyś. obiorców) i do bazy Gruper.pl (1 mln. obiorców).
Grupą docelową były głównie kobiety (65%),w wieku 25-50, w dużej większości z miast powyżej
100 tyś. mieszkańców.

 

2. Mailing i newsletter E- KAKADU i TELEKARMA

10 newsletterów do bazy  internetowego sklepu E-KAKADU (10 tyś. odborców) i TElEKARMA (100 tyś.
odborców). Grupą docelową były osoby zainteresowane zwierzetami, właściciele zwierząt, klienci
i potencjalni klienci sklepu E- KAKADU i TELEKARMA. 

Mailing do bazy GruperMailing dedykowany 

5. Mailing                WARTOŚĆ USŁUG: 77 774 PLN 



5.2.MEDIA TRADYCYJNE

Odbiorcy mailingów

GRUPER: mailing dedykowany 

 GRUPER: mailing do bazy

E-KAKADU: mailing do bazy 

TELEKARMA: mailing do bazy

3. Mailing własny

Trzy mailingi wysłane do bazy Fudnacja Twarzystwo Weterynaryjne:

1. Wybrane branże - 65 382 odbiorców 
2. Cała baza - 550 000 odbiorców 
3. Mailing do biur księgowych - 18 999 odbiorców 

SUMA mailingu własnego: 634 327 odbiorców 

Mailing własny

WARTOŚĆ USŁUGI: 37 380 PLN 1. Spot kampanii w Telewizji Polskiej
   
Emitowany w terminie od 4.05-17.05.15.

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

Spot kampanii trwający 24 sekundy, wyemitowany został w 4 kanałach:  
TVP 1, TVP HISTORIA, TVP KULTURA oraz TVP POLONIA. 
Szczegółowy raport wyświetleń spotu przedstawia załącznik nr 1 do raportu.
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Baner reklamowy zamieszczony w dzienniku „Nasze Miasto” w terminach: 16.02.15 i 02.03.15. 

5.3. MEDIA DRUKOWANE: WARTOŚĆ USŁUGI: 20 064 PLN 

   
Emitowany w terminie od 4.05-17.05.15.

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

Spot kampanii trwający 24 sekundy, wyemitowany został w 4 kanałach:  
TVP 1, TVP HISTORIA, TVP KULTURA oraz TVP POLONIA. 
Szczegółowy raport wyświetleń spotu przedstawia załącznik nr 1 do raportu.

2. Audycja w Pierwszym Programie Polskego Radia 

1. Dziennik „Nasze Miasto”

https://www.youtube.com/watch?v=dTEwkt0FUyE

W audycji wystąpiła Prezes Fundacji, lekarz weterynarii Natalia Strokowska, która mówiła o
poroblemie bólu u zwierząt, o Fundacji i jej działaniach na rzecz osób, których nie stać na 
leczenie swoich podopiecznych. Opowiadała o kampanii społecznej, za pomocą której
Fundacja komunikowała o tak ważnym problemie społecznym i dzięki, której Fudnacja
pozyskuje fundusze na leczenie zwierząt m.in. poprzez kampanię 1%. Prezes opowiadała
także o przyszłych, edukacyjnych planach Fundacji, dzięki którym będziemy mogli dotrzeć
do jeszcze większej liczby odbiorców, partnerów i sponsorów. 
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Oglądalność spotu  w TVP 

Oglądalność  - liczba unikalnych odbiorców w funkcji liczby emisji spotu

Oglądalność spotu w TVP



Artykuł „Zwerzęta cierpią, ale w milczeniu. Pomóż im!” zamieszczony w dzienniku w dniu 
30.03.15.



Plakat B1 Zakładka do książki

Wydanie maj 2015. Nakład: 20.000 egzemplarzy.

WARTOŚĆ USŁUG: Ulotki.net 6 150 PLN + KAKADU 24 600 PLN

Artykuł w majowym wydaniu magazynu pt. „Ból. Zwierzęta cierpią w milczeniu.”

50 sztuk plakatów i 150 tysięcy sztuk zakładek do książek.
Plakaty i ulotki zotały umieszczone w  38 sklepach KAKADU.  

2. Ulotki. Net 

Magazyn „Kocie Sprawy”



Słup w dyspozycji Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Dwa plakaty kampanii o wymiarach B1, ekspozycja w terminie: 09.03-30.04.2015.

4. Słup ogłoszeniowy przy ul. Senatorskiej w Warszawie 



10 sekundowy spot  w 328 autobusach, na 1310 monitorach LCD w okresie 1.02-30.04.2015.
https://www.youtube.com/watch?v=8yc8U7wX11Y
 

10 sekundowa rekma wyświetlana w sieci kin Mutikino przed seansami filmowymi.
Terminy 1-7.02.2015 oraz 16-22.03.2015, 1-14.02.2015 oraz 16 – 29.03.2015. 
 
Szacowana liczba odbiorców:  320 000 osób.

WARTOŚĆ USŁUGI: 193 651 PLN 

WARTOŚĆ USŁUGI: 171 200 PLN 

5.4. MEDIA MOBILNE 

1. Miejskie Zakłady Autobusowe

2. Mutikino



5.5. POZOTAŁE MEDIA INTERNETOWE   

2. NASZE MIASTO 

7. PODSUMOWANIE.
Wykorzystując pozyskane kanały komunikacji udało nam się dotrzeć do wyjątkowo dużej grupy 
docelowej. Dla dobra i możliwości leczenia jeszcze większej ilości zwierząt zaangażowaliśmy najbardziej 
istotne dla kampanii organizacje oraz media. 

Kampania spotkała się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem i komentarzami. Uczestniczący w nich
odbiorcy byli zachwyceni i wdzięczni za to, że oprócz uświadomienia istotnego problemu społecznego,
jakim jest rozpoznawanie bólu u zwierząt, z pozyskanych środków w ramach 1%, Fundacja będzie
pomagać w leczeniu zwierząt. 

Dzięki udziale w kampanii, oprócz dotarcia do odbiorców swoich usług, zwiększenia rozpoznawalności
wśród grupy docelowej kampanii, nasi Partnerzy są pozytywnie kojarzeni, jako organizacje mające
duży wpływ na ważny problem społeczny i pomagają zwierzętom, które bez ich udziału nie miałyby
szansy na przeżycie. 

Naszą stronę odwiedziło: 29 864 użytkowników 

Dzięki Google Grants dotarliśmy do: 1 967 142 odbiorców

Poprzez Facebooka dotarliśmy do: 324 228 odbiorców

Wysłaliśmy 2 578 654 maili 

Spoty kampanii w internecie obejrzało: 57 557 odbiorców 

Spot w Telewizii Polskiej obejrzało: 2 973 150 odbiorców

Wartość świadczeń na rzecz kampanii: 611 097 pln

SKUTECZNOŚĆ KAMPANII: 

Artykuł na temat kampanii
„Przekaż 1% podatku na Fundację Towarzystwo Weterynaryjne i wesprzyj zwierzaki”

http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/przekaz-1-podatku-na-fundacje-towarzystwo-
weterynaryjne-i,3258020,artgal,t,id,tm.html






