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Załacznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przeprowadzenie kampanii reklamowej w internecie i na portalu społecznościowym Facebook, 

utworzenie i uruchomienie na portalu www.twojakrew.pl formularza zgłoszeniowego oraz 

prowadzenie, administrowanie i obsługa ww. elementów. 

 

 

I. Facebook - konto ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”. 

II. Strona internetowa ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”. 

a. Formularz zgłoszeniowy dla pracodawcy. 

III. Aplikacja internetowa „Trasa Czerwonej Nitki”. 

IV. Aplikacja internetowa (na Facebooku) „Łączy nas czerwona nitka”. 

V. Kampania reklamowa w internecie. 

 

 

*** 

I. Facebook – konto ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”  

1. Grupa docelowa: kobiety oraz mężczyźni w wieku 18–50 lat. 

2. Docelowy zasięg na FB: 85 000. 

3. Obowiązki Wykonawcy: 

1) zdobycie nowych fanów, 

2) zaangażowanie obecnych i przyszłych fanów, 

3) zachęcenie fanów do udziału w działaniach całej kampanii „Twoja krew, moje życie”, 

4) zachęcenie do pobrania aplikacji i korzystania ze stworzonych narzędzi. 

4. Cel nadrzędny, miękki: zmotywowanie fanów do oddawania krwi. 

5. Założenia do komunikacji: 

1) Otwarta, przyjazna i sympatyczna komunikacja w formie pierwszej osoby. 

2) Rozmowa z fanami: 

a) angażowanie do uczestnictwa w podejmowanych działaniach, 

b) zachęcanie do oddawania krwi, 

c) edukacja z zakresu zdrowia (poza tematyką bezpośrednio związaną z krwiodawstwem), 

d) bazowanie na pozytywnych emocjach, 

e) przedstawianie faktów o krwiodawstwie, zdrowiu bez patetyzmu, językiem prostym, 

zrozumiałym. 

 

Hierarchia komunikacji: 

1. O kampanii „Twoja krew, moje życie”. 

2. O krwiodawstwie. 

3. O zdrowiu. 

4. O NCK i CKiK (bez prezentowania NCK). 

http://www.twojakrew.pl/
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Wątki główne na profilu, które należy uwzględnić w komunikacji: 

1. Fakty i mity oraz ciekawostki o krwiodawstwie. 

2. „Oni już chwycili czerwoną nitkę” – testimoniale zadowolonych ludzi, wywiady, ciekawe 

komentarze krwiodawców połączone z ładnymi zdjęciami. 

3. Publikowanie ciekawych danych z branży medycznej wraz z komentarzem. 

4. Promocja organizowanych wydarzeń. 

5. Cykl tematyczny o krwi. 

6. Współpraca z Partnerami, wymiana postów na profilach Partnerów. 

7. Konkursy z nagrodami – jednorazowe, jednodniowe, do wygrania gadżety. 

8. Testy aplikacji udostępnionych przez NCK oraz innych, pomocnych dla zdrowia – opinie  

i rekomendacje. 

9. Trasa Mobilnego Punktu Pobierania Krwi – w jakich miastach, kiedy, informacja i relacja. 

10. Dyżury na FB - „czaty” ze specjalistami: np. psycholog, internista – zadaj pytanie w czasie 

rzeczywistym otrzymasz odpowiedź na naszym profilu na FB. 

11. Znane osoby dzielą się swoimi pozytywnymi opiniami na temat oddawania krwi – krótkie cytaty  

ze zdjęciami. 

12. Relacje z wydarzeń (np. eventy, akcje promocyjne, zbiórki krwi). 

13. Cytaty inspirujące i motywujące. 

14. Linkowanie do wypowiedzi znanych osób na temat honorowego krwiodawstwa. 

15. Wellness, czyli zrównoważone podejście do zdrowia: 

a) inspirowanie, edukacja, podkreślanie znaczenia krwiodawstwa, 

b) promocja codziennych aktywności zdrowego trybu życia (np. rower, spacer, zdrowa dieta, 

itd.), 

c) edukacja całej rodziny, w tym najmłodszych w zakresie krwiodawstwa, 

d) testy na wiedzę z zakresu zdrowia. 

 

Plan komunikacji oraz strategia publikacji postów / kluczowe zadania dla agencji: 

1. Posty powinny pojawiać się 7 dni w tygodniu. 

2. Codziennie publikacja minimum 1 posta. 

3. Jeśli są konkursy, eventy, akcje specjalne – należy zwiększyć liczbę postów do kilku dziennie 

(maksymalnie 3 posty dziennie). 

4. Na profilu powinny zostać założone wydarzenia do wszystkich akcji, które planowane są podczas 

kampanii, ze stosownym wyprzedzeniem (w zależności od akcji i po ustaleniu z Zamawiającym). 

5. Grafika postów powinna być spójna z kampanią i wykorzystywać motyw czerwonej nitki. 

6. Na każdej grafice musi być widoczne logo akcji. 

7. Posty z grafiką powinny stanowić 80% postów na profilu, aby użytkownik od razu kojarzył tematykę, 

która pojawia mu się na stronie głównej FB. 
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8. Reszta postów to linki do ciekawych artykułów, filmy i inne materiały. 

9. Reagowanie na święta/dni/uroczystości/zdarzenia i wiadomości popularne wśród internautów – 

modelowanie postów pod tematykę. 

 

Plan promocji: 

1. Każda wzmożona aktywność, wydarzenie, powinny być wsparte kampanią na FB (stosownie do akcji). 

2. Na stałe powinna zostać włączona kampania pozyskiwania nowych fanów, aby profil żył. 

3. W cyklach miesięcznych (raportach z profilu) powinna powstać rekomendacja na kolejne działania, 

stosownie do wyników. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego sporządzania raportów z funkcjonowania konta, 

uwzględniających m.in:  

1) zasięg, 

2) zaangażowanie – liczba osób oraz procent zaangażowanych fanów (polubienia, komentarze i 

udostępnienia). 

Kampania reklamowa w serwisie Facebook: 

1. kampania będzie prowadzona za pośrednictwem fanpage’a „Twoja krew, moje życie”, 

2. czas trwania kampanii za pośrednictwem fanpage’a:  

a) rozpoczęcie: zgodnie ze złożoną ofertą, 

b) zakończenie: 31 grudnia 2018 r., 

3. kampania będzie prowadzona tylko z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi reklamowych 

Facebook Ads. Wszystkie reklamy muszą być powiązane ze wskazaną przez Zamawiającego stroną 

kampanii „www.twojakrew.pl” lub z Fanpage kampanii i umiejscowione w aktualnościach na 

Facebooku, 

4. kampania reklamowa ma być skierowana do użytkowników serwisu mieszkających w Polsce, 

5. kampania powinna być prowadzona z użyciem targetowanych form reklamowych, 

6. Wykonawca zobowiązany jest przygotować propozycje dotarcia do potencjalnych odbiorców, 

7. Wstępna propozycja powinna składać się z co najmniej kilku uzasadnionych przez Wykonawcę 

elementów (propozycje muszą być złożone na etapie składania oferty). 

 

Postępowanie antykryzysowe: 

Należy przygotować instrukację w celu zmniejszenia skali oddziaływania potencjalnej sytuacji kryzysowej. 

Negatywne komentarze nie powinny być usuwane. Absolutnie niedopuszczalne jest oskarżanie  

lub znieważanie fanów. W przypadku trudnych pytań i kontrowersyjnych postów odnoszących  

się do kryzysowych sytuacji, moderator nie powinien podejmować żądnych działań bez wcześniejszego 

ustalenia stanowiska z Zamawiającym. Reakcja powinna być szybka. W przypadku kryzysu angażującego 

dużą liczbę osób konieczne jest wydanie oficjalnego oświadczenia i publikacja go w formie notki na 

fanpage’u.  

 

Godziny moderacji. 

Moderatorzy będą reagowali na posty: 

1. w dni powszednie: 8:00 – 18:00 – czas reakcji 60 minut, 

2. w dni powszednie: 18:00 – 22:00 – czas reakcji 120 minut, 

3. w dni powszednie: 22:00 – 8:00 – jak najszybciej, jednak nie później niż 60 minut od momentu 

odczytu wiadomości,  

4. weekendy/święta ustawowe: 8:00 – 24:00 – czas reakcji 240 minut, 

5. weekendy/święta ustawowe: 24:00 – 8:00 – jak najszybciej, jednak nie później niż 240 minut od 

momentu odczytu wiadomości. 
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Legalność treści. 

Zdjęcia, filmy, grafiki oraz wszystkie inne materiały wykorzystywane na fanpage’u nie mogą naruszać praw 

autorskich ich twórców, muszą być zgodne z wizerunkiem kampanii oraz dobrym obyczajem. 

Umieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem lub regulaminem Facebooka jest niedopuszczalne.  

W przypadku wykorzystywania materiałów pozyskanych w internecie należy podać źródło/autora treści. 

 

Wiadomości od użytkowników. 

Wykonawca powinien szybko i merytorycznie udzielać odpowiedzi na każdą wiadomość użytkowników: 

1. maksymalny czas na odpowiedź – zgodny z godzinami moderacji, 

2. jeżeli Moderator nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z godzinami 

moderacji, zobowiązany jest poinformować w tym czasie użytkownika o zajęciu się jego „sprawą”  

i wyznaczyć termin udzielenia merytorycznej odpowiedzi – np. po konsultacji z osobą odpowiedzialną 

po stronie Zamawiającego, 

3. maksymalny czas na odpowiedź po konsultacji z osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego – 

1h. 

Wykonawca odpowiada na pytania we własnym zakresie w wyznaczonych ramach czasowych. W sprawach 

merytorycznych, wymagających fachowej wiedzy lub decyzji Zamawiającego, ma obowiązek konsultacji z 

nim w tej sprawie. 

 

Komentowanie aktywności użytkowników oraz ich reakcji na posty strony. 

Wszystkie aktywności muszą być dokonywane z poziomu fanpage’a twojakrew.pl – nie może to być wpis  

z prywatnego profilu moderatora. Zadania Wykonawcy w wymienionych przypadkach z tego obszaru: 

1. Każda wypowiedź użytkownika zobowiązuje Moderatora do jej skomentowania. 

2. Profil komentuje w sposób bezpośredni, za każdym razem tagując użytkownika np. „@Michał, 

dziękujemy”. 

3. Każdy komentarz musi być merytoryczny i spójny ze stylem komunikacji na fanpage’u. 

4. Jeżeli Moderator nie jest w stanie w danym momencie odpowiedzieć na to pytanie, jego zadaniem jest 

poproszenie użytkownika o kontakt poprzez prywatną wiadomość lub na wskazany adres  

e-mail. 

5. Jeżeli wpisy użytkownika notorycznie łamią regulamin Facebooka lub fanpage’a, obowiązkiem 

Moderatora jest poinformowanie o tym użytkownika i usunięcie wpisów, po uprzednim zrobieniu 

screena tych wypowiedzi. 

 

Kupowanie fanów. 

Agencja nie może kupować, pozyskiwać fanów w sposób nielegalny. 

 

II. Strona internetowa - ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”: 

1. administrowanie, prowadzenie i obsługa strony internetowej www.twojakrew.pl, 

2. zamieszczenie przekazanych przez Zamawiającego treści, plików graficznych i multimedialnych, etc., 

3. modyfikacja strony poprzez, np. regularne dodawanie linków i zamieszczanie na stronie materiałów 

(treści, plików graficznych i multimedialnych). Treści na stronie powinny być zgodne z materiałami 

publikowanymi na facebooku, 

4. zarządzanie prawami dostępu do wszystkich podstron, 

5. zarządzanie uprawnieniami, hasłami. 

a. Formularz zgłoszeniowy dla pracodawcy: 

1. Utworzenie i uruchomienie na portalu www.twojakrew.pl w zakładce: Przyłącz się! – Dla firm, 

formularza dla pracodawcy wg poglądowej grafiki oraz spełniającej co najmniej poniższe 

funkcjonalności: 

http://www.twojakrew.pl/
http://www.twojakrew.pl/
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 dyrektorzy firm, instytucji zainteresowani przystąpieniem do akcji wypełniają formularz  

na stronie www.twojakrew.pl/przyłącz się/dla firm, zamawiając potrzebne materiały i/lub 

zgłaszając chęć oddania krwi przez pracowników w miejscu pracy,  

 w kalendarzu zaznaczają preferowany dzień przeprowadzenia akcji pobierania krwi,  

 wypełnione formularze trafiają do odpowiednich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa (zaznaczając na interaktywnej mapie najbliższe Centrum) zgodnie  

z miastem/województwem, z którego pochodzi firma. 

Dodatkowo Wykonawca odpowiedzialny będzie za zabezpieczenie formularza przed nadmiernym 

wysyłaniem e-maili stanowiących elektroniczny spam.  

 
III. Aplikacja internetowa „Trasa Czerwonej Nitki”: 

1. administrowanie, prowadzenie i obsługa aplikacji internetowej „Trasa Czerwonej Nitki” 

(http://twojakrew.pl/eventy). 

 

IV. Aplikacja internetowa (na Facebooku) „Łączy nas czerwona nitka”: 

1. administrowanie, prowadzenie i obsługa aplikacji internetowej „Łączy nas czerwona nitka”  

(https://apps.facebook.com/czerwonanitka). 

 

V. Kampania reklamowa w internecie:  

1. kampania zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem reklamy banerowej co najmniej na 

stronach głównych serwisów internetowych dobranych pod kątem grupy docelowej i 

uzgodnionych z Zamawiającym. Wymagane przez Zamawiającego np.: Onet, WP, Interia, 

gazeta.pl, o2, przy czym minimalny udział czterech głównych portali horyzontalnych = 70%. 

Grupą docelową są osoby, które mogą oddawać krew, tj. w wieku od 18 do 65 lat oraz dzieci i 

młodzież, które powinny zostać wyedukowane w zakresie krwiodawstwa,  

2. kampania zostanie przeprowadzona, m.in. z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego (banner), 

3. czas trwania kampanii w internecie:  

a. rozpoczęcie: zgodnie ze złożoną ofertą, 

b. zakończenie: 30 września 2018 r., 

4. reklama na stronie powinna być umieszczona w polu widzenia użytkownika (bez konieczności 

scrollowania), 

5. miesięczne natężenie kampanii – 14 mln odsłon.  
6. Capping = 2 na serwis w miesiącu.  

Uwagi ogólne:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania przekazanych przez Zamawiającego elementów, 

które będą niezbędne do przeprowadzenia działań reklamowych i promocyjnych w internecie. 

http://twojakrew.pl/eventy
https://apps.facebook.com/czerwonanitka
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2. Przedstawienie miesięcznych raportów poekspozycyjnych wraz z analizami skuteczności kampanii 

w podziale na poszczególne elementy reklamy w internecie. Elementy obligatoryjne raportów: 

 dokładny harmonogram działań w internecie oraz całkowita liczba odsłon (np. bannera), 

 całkowity zasięg kampanii w grupie docelowej, 

 raport końcowy zawierać będzie jakościową ocenę kampanii dokonaną przez Wykonawcę 

wraz z rekomendacjami co do dalszych działań promocyjnych.  

 

 


