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Wstęp:

Witaj! Miło nam, że zdecydowałaś/łeś się zajrzeć do naszego narzędziownika. 
To oznacza, że robisz jakąś ciekawą inicjatywę i potrzebujesz wsparcia w jej 

promocji. Postaramy się dać Ci kilka rad i narzędzi, które uporządkują, 
usystematyzują, ułatwią i uprzyjemnią pracę w zakresie działań 

marketingowych.

                                                     DO DZIEŁA!!! :)
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  1. Strona www i zamieszczanie informacji

Strona internetowa to dziś najpopularniejszy kanał promocji i informowania.
Profesjonalna wymaga wysokiego budżetu i specjalistów, jednak istnieją 
platformy działające bardzo intuicyjnie, gdzie zakładając konto i korzystając z 
darmowych szablonów możemy mieć stronę bezpłatnie i z ogromną satysfakcją. 
W końcu sami ją zrobiliśmy.

Platformą, którą polecamy jest: WIX.COM

http://pl.wix.com/
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Zamieszczając informacje 
na stronie pamiętajcie o:

Czytelność i rzetelność informacji.
● Pisz zrozumiałe, jasne teksty, zgodne z tematem oraz 

zawierające wszelkie niezbędne informacje.
● Pisz ładnym językiem, takie artykuły lepiej się czyta
● „Nie lej wody” bo internet to nie powieść. Prostota i zwięzłość 

ponad wszystko

Zaciekaw swojego odbiorce
● Na początku określ grupę, do której kierujesz informacje. 
● Do postów na stronie dodawaj zdjęcia. To uwiarygodni przekaz
● Nie odbiegaj od tematu
● Uaktualniaj stronę konsekwentnie

Sprawdź dwa razy  
● Pracuj zespołowo, im więcej osób sprawdzi Twoje teksty, tym 

więcej błędów i literówek wychwycicie
● Nie zapomnij umieścić logotypów partnerów i niezbędnych 

formułek
● Stosuj zasady gramatyczne i typograficzne
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Informacja o projekcie Nasze Osiedle. Razem Decydujemy! 
zamieszczona na stronie Fundacji 2035

Kliknij aby przejść na stronę

http://2035.pl/fio-2016/
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Przykładowa strona zrobiona na platformie wix 
kliknij na zdjęcie aby przejść na stronę

http://odkurzamydomkultury.wixsite.com/erasmuspluska1
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  2. Hasło promocyjne 

Zabierając się za tworzenie hasła musimy wiedzieć czemu ono ma służyć.
Wszelkie slogany powstają zwykle w celach szybkiej i trafnej identyfikacji z 

produktem,  marką, projektem itp.. oraz zainteresowania, zapamiętania i 
przyciągnięcia szerszego grona odbiorców.
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Warto przyjrzeć się kilku pomocnym zasadom:

1. PROSTOTA – dobre hasło jest proste i zwięzłe. A co za tym idzie...
2. ZAPAMIETYWALNOŚĆ – jest łatwe do zapamiętania
3. IDENTYFIKOWALNOŚĆ – te kilka słów niemal od razu powinny kojarzyć się z tym, co 
chcemy zareklamować. W naszym przypadku z projektem. Jeśli chodzi o pracę nad 
projektami częstą praktyką jest stworzenie tytułu, będącego jednocześnie hasłem 
przewodnim całej inicjatywy.
4. WYRÓŻNIENIE – dobre hasło wyróżnia: projekt czy też produkt i ludzi korzystających z 
niego, bądź tworzących go. Osoby, które czują się wyróżnione chętniej zidentyfikują siebie z 
Waszą inicjatywą, a tym samym wezmą w niej udział oraz wypromują ją za pomocą tzw. 
marketingu szeptanego
5. KORZYŚĆ czyli co ja z tego będę miał/a? W dzisiejszym świecie to zasadnicze pytanie. 
Po co mi udział w jakiejś inicjatywie. Co ona da mnie bezpośrednio. Dobre hasło odpowie na 
to pytanie.
6. ATRAKCYJNOŚĆ – tworzenie hasła, marki, projektu to zawsze praca zespołowa. 
Pracujcie nad hasłem razem na zasadzie burzy mózgów, gdzie nawet najdziwniejsza 
propozycja zostanie zapisana. Nie bójcie się gier słownych. Często bowiem z pomyłki czy 
przejęzyczenia powstają niezapomniane slogany.
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POLESIE. NASZE OSIEDLE. RAZEM DECYDUJEMY!

Wykorzystany w haśle tytuł projektu pozwala 
mieszkańcom identyfikować się 

z działaniami i daje poczucie decyzyjności. 
Zwiększa chęć aktywizacji.

Dodanie słowa Polesie w haśle określa 
konkretnie grupę docelową i pomaga w identyfikacji
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  3. Plakat

Plakat zaliczamy do druków jednostronnych, 
akcydensowych o charakterze informacyjnym

Plakat może mieć rozbudowaną formę graficzną, 
powinien się wyróżniać i zwracać uwagę odbiorcy

Powinien zawierać najistotniejsze informacje 
odpowiadające na pytania: CO? GDZIE? KIEDY? 
DLACZEGO?
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Projektując plakat 
zwróć uwagę na:

Atrakcyjność wizualna
● Pierwszy krok to odpowiedź na pytanie: kto jest moim odbiorcą oraz o czym jest 

mój projekt?
● Dostosuj język wypowiedzi do odbiorcy i celu projektu
● Użyj jednego kroju pisma w maksymalnie 2 kolorach
● Stosuj zasady typografii 

Plakat to nie ulotka
● Poprzestań na haśle, krótkim wyjaśnieniu idei. Plakat nie jest miejscem na 

długie teksty. Postaraj się pomyśleć ile jesteś w stanie zapamiętać na tzw. 
pierwszy rzut oka.

● Nie zapomnij o danych kontaktowych do osoby mogącej
   udzielić szczegółowej informacji.

Sprawdź dwa razy  
● Pracuj zespołowo, im więcej osób sprawdzi Twoją ulotkę, tym więcej błędów i 

literówek wychwycicie
● Nie zapomnij umieścić logotypów partnerów i niezbędnych formułek
●

Ułatwiaj pracę
● Jeśli wiesz, że odbędzie się wiele spotkań w różnym czasie, a chcesz użyć 

jednego plakatu zostaw puste miejsce i wypisz szczegóły ręcznie
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Przykładowe plakaty:
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Przykładowe plakaty:
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Przykładowe plakaty:
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  4. Ulotka

Ulotka jest drukiem informacyjnym zwykle o niewielkiej objętości, aby 
mógł być łatwo rozpowszechniany.

Zawiera niezbędne informacje o danej marce czy projekcie, może także 
zapowiadać jakieś wydarzenie. 

Dobra ulotka zwraca uwagę przy zachowaniu prostoty i czytelności 
(komunikat jest najważniejszy). 
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Projektując ulotkę 
zwróć uwagę na:

Czytelność komunikatu i rzetelność informacji.
● Napisz zwięzły konkretny tekst, który będzie zawierał
   wszelkie niezbędne informacje.
● Nie zapomnij o danych kontaktowych do osoby mogącej
   udzielić szczegółowej informacji.

Zaciekaw swojego odbiorce
● Na początku określ grupę, do której kierujesz komunikat. To pozwoli 

dobrać kolory i język wypowiedzi.
● Dodaj zachęcającą grafikę lub zdjęcie (nie przeładuj swojej ulotki)
● Pamiętaj o zasadzie wyróżnienia: najważniejsze informacje powinny 

być najbardziej widoczne, największe
● Użyj jednego kroju pisma w maksymalnie 2 kolorach
● Stosuj zasady typografii 

Sprawdź dwa razy  
● Pracuj zespołowo, im więcej osób sprawdzi Twoją ulotkę, tym więcej 

błędów i literówek wychwycicie
● Nie zapomnij umieścić logotypów partnerów i niezbędnych formułek.
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Przykładowa ulotka
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  5. Promocja w social media czyli nie taki Facebook straszny

Zaczynając pracę z social media należy pamiętać, że:
Media społecznościowe już w swojej nazwie wyjaśniają rolę jaką pełnią – 
budowanie społeczności. 
Ideą jest budowanie sieci osób o podobnych zainteresowaniach, 
zawodach, talentach, miejscach zamieszkania itp.
Jak więc budować wizerunek projektu?

Stronę na Facebooku tzw FANPAGE tworzymy poprzez dodawanie postów 
(krótkich wypowiedzi opatrzonych zdjęciem lub linkiem) oraz przez 
udostępnianie treści z innych stron (wymiana treści), które mogą zostać 
polubione i/lub skomentowane przez innych użytkowników.
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Prowadząc facebooka 
pamiętaj o:

● Post jest krótką, chwytliwą wypowiedzią, mimo to pamiętaj o języku i 
gramatyce. Czasem wystarczy jedno/dwa zdania, by zaciekawić 
użytkowników.

● Chcesz by inni byli aktywni, daj przykład. Lajkuj, komentuj... 
    pokaż że chcesz się zintegrować. Zapisz się do grup tematycznych. Daj się 
    poznać innym,
● Żyjemy w świecie obrazów... dodawaj dużo zdjęć, oznaczaj osoby, które się 

na nich znalazły.
● Informuj, jednak pamiętaj, że to nie tablica ogłoszeń. Staraj się wyważać 

treści i publikuj różnorodnie.
● Oscyluj wokół tematu, wyszukuj ciekawostki i anegdoty. Facebook jest 

przecież rozrywką dla użytkowników.
● Pokazuj proces twórczy i ludzi, którzy stoją za projektem. Wszyscy lubimy 

widzieć jak to jest „od kuchni”.
● Nie zrażaj się małą ilością fanów zwłaszcza na początku. Na zbudowanie 

relacji potrzeba czasu.
● Bądź konsekwentny. Wstawiaj posty codziennie oraz w trakcie swoich 

wydarzeń.
● Określ grupę docelową i dopasuj godziny wstawiania postów. 
● Poproś znajomych, których już masz, aby pomogli Ci pozyskać nowych
● Twórz wydarzenia
● Pamiętaj, że treści żyją na fb najwyżej dobę, czasem krócej, więc bądź na 

czasie
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Przykładowy post

Kliknij w powyższe zdjęcia,
by otworzyć strony na Facebooku

https://www.facebook.com/razemdecydujemy/
https://www.facebook.com/Fundacja2035/
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6. Media tradycyjne 1: jak przygotować notę prasową

   Notatka prasowa to krótki tekst dziennikarski 
mający charakter informacyjny.

Aby komunikat był skuteczny i chętnie publikowany notatka musi 
być przede wszystkim:

● Przejrzysta
● Czytelna

● Obiektywna
● Konkretna i zwięzła

● Rzetelna
● Interesująca
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Budowa notatki prasowej:

TYTUŁ
LID
KORPUS
ZAKOŃCZENIE
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  7. Media tradycyjne 2: udział w audycji radiowej
  8. Media tradycyjne 3: wystąpienie w TV

Pierwsza i nadrzędna zasada podczas wszelkich wystąpień 
związanych z promocją projektów jest bardzo prosta: 

Mówisz o inicjatywie, którą tworzysz, którą dobrze znasz i przy 
której pracujesz, bo chcesz decydować, chcesz coś zmienić. 
Masz pasję! Pokaż to innym. Pamiętaj, że Twoja energia jest 
odczuwalna na zewnątrz! Jeśli wierzysz w to, co robisz... już 

jesteś świetnie przygotowany/a.
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Tak... wiemy, że stres i tak jest dlatego polecamy poniższe linki. 
Znajdziecie tam niezbędne zasady i rady podczas udzielania wszelkich 
wywiadów.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WYWIADU

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WYSTĄPIENIA W RADIO I TV

https://www.akademiaparp.gov.pl/pigulka-wiedzy/521/jak-przygotowac-sie-do-udzielenia-wywiadu
http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/media/kurspr.jMeQLdwCBx/index.html
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Bądź sobą!

Przed wywiadem ustal 
zasady i zapytaj o szczegóły
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  9. Narzędzia kreatywne 1: infografika

Infografika to nic innego jak komunikat przedstawiony  w graficzny sposób.
W dzisiejszej dobie komunikacji wizualnej, gdzie niemal całe

nasze życie możemy zapisać w obrazku czy zdjęciu, informowanie
za pomocą infografik zwiększa efektywność komunikatu.

PRZYDATNE NARZĘDZIA DO TWORZENIA INFOGRAFIK

http://socialpress.pl/2015/03/7-darmowych-narzedzi-do-tworzenia-infografik/
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Infografika ilustrująca rozmieszczenie osiedli na mapie dzielnicy Polesie:

Piktogramy z osobami 
w różnym wieku

 zwracają uwagę na
 międzypokoleniowy 

charakter projektu



  
Projekt FIO „Nasze osiedle: Razem decydujemy!” 

finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10. Narzędzia kreatywne 2: komiks o osiedlu

Poniżej przedstawiamy przykład kreatywnego narzędzia do promowania projektu.
Cenną radą jest uważne rozglądanie się dookoła. Nie zawsze dobra promocja to 
taka, którą stworzy dla Was zewnętrzna firma. Potencjał tkwi w ludziach dookoła. 
W tym przypadku poprosiliśmy o pomoc dzieci z pracowni plastycznej Joli 
Królickiej, która funkcjonuje w Poleskim Ośrodku Sztuki. Dzieciaki dostały zadanie 
narysowania komiksu o osiedlu, na którym znajduje się Poleski Ośrodek Sztuki 
(czyli o Polesiu).

● Zastanówcie się czy w Waszym otoczeniu nie funkcjonuje jakaś świetlica, dom 
kultury czy inna placówka, z którą możecie nawiązać współpracę. 

● A może wspólny piknik i rysowanie międzypokoleniowe?
● Możliwości jest wiele... najlepiej zapytać w swojej najbliższej okolicy.
● Wartością dodaną takiej akcji będzie integracja sąsiedzka i mile spędzony czas
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        Zapraszając do współpracy dzieciaki zyskujesz:

● Kreatywne podejście do tematu
● Poznasz zupełnie nową perspektywę

● Dzieci rozwiązują problemy zupełnie inaczej
● Dzieciaki wysyłają bezpośrednie komunikaty

● Przy okazji dowiesz się co im się podoba a co nie
● Plakat z taką pracą zapadnie w pamięć

● Wśród innych komunikatów Twój – kreatywny się wyróżni
● Jest to wspólne działanie, a przecież o to chodzi w projekcie

Więcej przykładowych prac i inne materiały znajdziesz tutaj!

https://www.dropbox.com/sh/c22tsrqlig8o7ke/AAB5dNsDMZ-1qTMau6nvWwZRa?dl=0
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Dziękujemy za uwagę :)
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