
AKCJA OGÓLNOPOLSKA 
KTÓRA PRZEKONA DO 
SZCZEPIEŃ LOKALNIE!
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Zaszczepmy się!

Jesteśmy zmęczeni już pandemią. Pojawienie się 
szczepionki okazało się światełkiem w tunelu i szansą 
powrotu do normalności. Jednak wielu Polaków ma 
wątpliwości dotyczące szczepień na COVID-19.

Obecnie tylko 54 proc. osób deklaruje, że chce 
skorzystać ze szczepionki

… to ciągle za mało!

Obawę przed szczepieniami deklarują różne grupy 
społeczne i wiekowe.

Jednak lekarze ostrzegają, że dla osób starszych wirus 
jest najgroźniejszy, dlatego to głównie na osobach 
powyżej 60. roku życia powinniśmy skupić się 
najmocniej i przekonać ich, że warto się szczepić.

Źródło:https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/265469,dlaczego-niektorzy-polacy-nie-chca-sie-szczepic
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Współpraca rządu
z samorządami

Polski Rząd widzi potrzebę promocji szczepień
wśród społeczeństwa. Dlatego ogłosił realne 
wsparcie dla gmin w realizacji Narodowego 
Programu Szczepień.

Każda gmina otrzyma od rządu od 10 tys. do 40 tys. 
złotych na organizację i promocję szczepień przeciw 
COVID-19
Wielkość kwoty uzależniona będzie od liczby 
mieszkańców.

Dodatkowo, aby zmotywować gminnych Włodarzy, 
Rząd nagrodzi także te gminy, które osiągną wysokie 
wskaźniki wyszczepialności. Przekazując nawet 2 
mln zł dla gminy która osiągnie najwyższy poziom 
zaczepień w Polsce!
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Dwie ważne akcje w podobnym czasie

W ramach, którego od lipca rząd
i samorządy działają wspólnie.

Polska Press jako wiarygodne media lokalne 
informuje, wyjaśnia i promuje idee sczepień
tworząc akcje #SzczepiMYgminy

+

Połączmy siły i działajmy wspólnie!

Profesjonalna informacja dziennikarska + promocja idei szczepień w Państwa 
gminie.
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Zachęć mieszkańców 
do szczepień!
Nie ryzykuj że kolejna fala dotknie Twoją gminę!

Zadbaj o zdrowie mieszkańców i przekonaj ich do szczepień.

Wykorzystaj eksperckość naszych redakcji i wspólnie z nami 
zachęć do szczepień.

Wybierz transparentne rozwiązania, które pomogą Ci zbudować 
wizerunek gminy zaangażowanej w ogólnospołeczny projekt 
szczepienia Polaków!

Zostań naszym Partnerem akcji #SzczepiMYgminy

a my dostarczymy skuteczne rozwiązania pakietowe i 
kompleksową obsługę!
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#SzczepiMYgminy
AKCJA ZACHĘCAJĄCA DO SZCZEPIEŃ 

W lipcu na Stronach Zdrowia wszystkich Serwisów 
Regionalnych oraz serwisów naszemiasto.pl uruchomiony 
zostanie serwis specjalny #SzczepiMYgminy

Serwis będzie częścią ogólnopolskiej akcji, która będzie 
toczyła się na poziomie lokalnym aby jeszcze lepiej dotrzeć do 
odbiorców.

W serwisie znajdziemy wiele treści poradnikowych oraz 
informacji odnośnie szczepień w Polsce.

• Prezentacja danych dotyczących szczepień na poziomie gmin 
Artykuły o liczbie osób zaszczepionych w gminach

• Artykuł z liczbą szczepień w Polsce vs reszta świata

• Lista punktów szczepień w regionach

• Artykuły z mobilnymi punktami szczepień w województwach

• Bloki z poradnikami na temat szczepień



Promocja akcji 
#SczepiMYgminy
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Wsparcie redakcyjne

Strony Główne

Na wszystkich stronach głównych Serwisów Regionalnych i 
Naszemiasto.pl umieszczony zostanie BLOK TEMATYCZNY 
#SzczepiMYgminy. W bloku będzie emitowany artykuł główny 
pokazujący gminy, które przystąpiły do akcji, wywiady z Włodarzami 
gmin oraz artykuły poradnikowe.

Działania na Social Mediach

W materiałach dotyczących szczepień i koronawirusa pojawiających 
się w mediach społecznościowych z dodatkową komunikacją o akcji. 

Wykorzystamy w tym celu Twittera i Facebooka



Elementy akcji 
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Elementy akcji 

Artykuły 
sponsorowane

Animacje 

Artykuł z wywiadem 
Włodarza  

Plakaty Logo  

Kampania 
bannerowa

Gazeta do dystrybucji 

Wzmianka
w artykule głównym
o dołączeniu do akcji 

Kampania w mediach PPG 

Pakiet materiałów dla gmin 
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Zbuduje wizerunek, gminy której zależy na 
zdrowiu mieszkańców.

Pokazanie się przy tak szeroko zakrojonej akcji 
internecie i prasie pozwoli Ci zwiększyć zasięg. 

Dotrzesz do mieszkańców na poziomie lokalnym 
pokazując punkty szczepień w regionie oraz 
odpowiesz na wszystkie pytania nurtujące 
nieprzekonanych.

Kampania w 
mediach PPG 

Artykuły sponsorowane

W których możesz zamieścić informacje na temat punktów 
szczepień, wskazać korzyści płynące z większej ilości zaszczepień w 
gminie oraz skierować komunikacje o charakterze lokalnym do tych 
którzy jeszcze się nie zaszczepili np. opowiedzieć o konkursie lub 
evencie.

Kampania Banerowa

Dzięki niej wzmocnisz swój przekaz pisany przez akcję 
przypominającą w postaci banerów reklamowych namawiających 
mieszkańców na szczepienia.

Artykuł z wywiadem z Włodarzem

W którym pokażesz wizerunek zaangażowanego gospodarza i 
zwrócisz się bezpośrednio do mieszkańców

Wzmianka w artykule głównym o dołączeniu do akcji.

Który podkręci rywalizacje pomiędzy gminami
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Gmina, która przystąpi do akcji dostanie od nas 
pakiet gotowych rozwiązań, które dotrą 
bezpośrednio do mieszkańców. 

Materiał będą spersonalizowane, będą zawierały 
herb i logotyp. 

Możesz je dystrybuować w dowolny sposób! 

Pakiet 
materiałów 
dla gminy 

Animacje

Specjalnie dla tej akcji przygotowaliśmy 4 różne animacje (dla 4 grup 
odbiorców każda), które będziesz mógł wykorzystać w naszych 
mediach oraz na swoich kanałach – dzięki temu pokażesz się jako 
gmina aktywna działająca na różnych platformach i dotrzesz do 
większej liczby mieszkańców.

Gazeta do własnej dystrybucji

To coś więcej niż ulotka. 8 stron zachęcających mieszkańców Twojej 
Gminy do szczepień. Dzięki czemu zapewnisz sobie bezpośrednie 
dotarcie do mieszkańców i pokażesz jak dbasz o ich zdrowie i 
bezpieczeństwo

Plakaty do wydruku

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy plakat z Twoim logotypem i 
herbem, możesz zamieścić go na www urzędu, wydrukować i 
rozmieścić w kluczowych punkach gminy

Logotyp dedykowany dla Twoje gminy

#SzczepiMYgminy – przygotujemy logotyp z nazwą Twojej Gminy 
pokazujący, że jest ona częścią ogólnopolskiej akcji propagującej 
szczepienia. Dodatkowo będziesz mógł promować akcję we 
własnych mediach.



Szczegóły pakietu 
materiałów dla gmin  
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Przekaz wideo jest najlepiej przyswajalny zwłaszcza, jeżeli chcesz 
dotrzeć do ogółu społeczeństwa. Mamy 4 animacje dla każdej z 
grup, dzięki temu pokażesz się jako gmina aktywna działająca na 
różnych platformach.

Możesz je dystrybuować w dowolny sposób – rozsyłać mailem, 
umieścić na stronie gminy, dystrybuować poprzez placówki 
edukacyjne i naszych mediach.

LINKI DO FILMÓW:

1. https://drive.google.com/file/d/11033lqLSXwaOD7C18IJSuJWIHdsa6mDJ/view

2. https://drive.google.com/file/d/1MaXgHAL42KHyRxBTTcY87mPP0-lsMCrQ/view

3. https://drive.google.com/file/d/1vMf0EDa4SmSLJG5v0yF92WD56BFiSK2w/view

4. https://drive.google.com/file/d/1bEeCKOYQ0DxJGTj-c7lPPPbJrA8UQzea/view

Animacje 

https://drive.google.com/file/d/1MaXgHAL42KHyRxBTTcY87mPP0-lsMCrQ/view
https://drive.google.com/file/d/1vMf0EDa4SmSLJG5v0yF92WD56BFiSK2w/view
https://drive.google.com/file/d/1bEeCKOYQ0DxJGTj-c7lPPPbJrA8UQzea/view
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Drukowany dodatek
8 STRONICOWY DODATEK PRASOWY

Drukowany pakiet informacyjny w formie dodatku prasowego,

który możesz we własnym zakresie dystrybuować np.:

• W Urzędzie Gminy

• MOPSach i GOPSach

• Domach starości, domach seniora, na uniwersytetach trzeciego wieku

• We wspólnotach religijnych

• W kołach gospodyń wiejskich

• I innych organizacjach lokalnych

Przedstawimy w nim korzyści płynące ze szczepień. Dodatek prasowy możesz 
dystrybuować w urzędzie lub w innych placówkach. Ten znany format dotrze do starszych 
odbiorców, którzy większe zaufanie mają do treści drukowanych w prasie, niż w 
klasycznych lotkach czy informatorach. To idealne narzędzie do dotarcia do seniorów!

Powierzchnia dla Gminy:

• baner identyfikujący gminę na 1. stronie

• ostatnia strona do dyspozycji Gminy
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Plakat do wydruku
Plakat przygotowany z logotypem gminy i tekstem zachęcającym do 
szczepień. 

Możesz go uzupełnić wskazując konkretne punkty, lub wydrukować w 
bazowej formie. 

Plakat dostaniesz w formie pliku pdf i w formie edytowalnej. 

Logotyp 
Dedykowany logotyp dla Twojej Gminy, powiązany z akcją, do 
wykorzystania we własnych kanałach .
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PAKIETY:
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Pakiet rozwiązań dla Twojej Gminy!

ŚWIADCZENIA

• Spersonalizowany logotyp akcji do wykorzystania na własne potrzeby i wzmianka w artykule główny opisującym gminy, które dołączyły do akcji oraz plakat do 
wydruku

• Artykuł dedykowany dla Włodarza miasta promowany na stronie głównej Serwisu Regionalnego lub Naszemiasto.pl w rotacji z innymi wywiadami z regionu

• Dodatek dedykowany dla Gminy

Do własnego kolportażu 8 stron dodatku wydrukowane na potrzeby własne, w tym logotyp Gminy na 1-wszej stronie i ostatnia strona personalizacji 
dla Gminy (1000 sztuk)

• Banery reklamowe

100 000 emisji banerów reklamowych promujących szczepienie w Twojej Gminie na okres 6 tygodni w wybranym Serwisie Regionalnym oraz Nasze Miasto

• Artykuł sponsorowany

Artykuł promowany na wybranej sekcji powiatowej Serwisu Regionalnego lub wybranym serwisie Naszemiasto.pl, przez 14 dni

4 100 zł netto / 5 043 zł brutto
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Pakiet rozwiązań dla Twojej Gminy! 

ŚWIADCZENIA

• Spersonalizowany logotyp akcji do wykorzystania na własne potrzeby i wzmianka w artykule główny opisującym gminy, które dołączyły do akcji oraz plakat do 
wydruku

• Wywiad wideo przeprowadzony online z artykułem dla Włodarza miasta promowany na stronie głównej Serwisu Regionalnego lub Naszemiasto.pl w rotacji z 
innymi wywiadami z regionu

• Dodatek dedykowany dla Gminy

Do własnego kolportażu 8 stron dodatku wydrukowane na potrzeby własne, w tym logotyp Gminy na 1-wszej stronie i ostatnia strona personalizacji 
dla Gminy (2500 sztuk)

• 1 Wideo Animacje, z możliwością użycia jej w artykułach sponsorowanych w naszych mediach lub do wykorzystana na potrzeby własne (np. Social Media)

• Banery reklamowe

200 000 emisji banerów reklamowych promujących szczepienie w Twojej Gminie na okres 6 tygodni w wybranym Serwisie Regionalnym oraz 
Naszemiasto.pl

• Artykuł sponsorowany

Artykuł promowany na wybranej sekcji powiatowej Serwisu Regionalnego lub wybranym serwisie Naszemiasto.pl, przez 14 dni oraz 2 posty typu branded
content na wybranym fanpagu w/w.

8 100 zł netto / 9 963 zł brutto
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Cennik dodatkowych świadczeń
INTERNET 

Świadczenia Netto Brutto

Cena za jedną animacje 1 500 zł 1 845 zł

Cena za 3 animacje 3 150 zł 3 875 zł

Cena za 4 animacje 3 900 zł 4 797 zł

Produkcja spersonalizowanego quizu obrandowanego logotypem gminy z dwoma zakończeniami, 
różnymi w zależności od wyniku

450 zł 555 zł

Publikacja na wybranym Fangpage PPG (jedna publikacja 400 zł) 400 zł 492 zł

Dodatkowo 50 000 emisji bannera 850 zł 1 046 zł

Dodatkowo 100 000 emisji bannera 1 400 zł 1 722 zł

Powyżej 200 000 emisji bannera 10 zł/ CPM 12 zł/CPM

Kampania SMS – realizowana do 6800 abonentów z danej gminy 1 500 zł 1 845 zł

Kampania MMS – realizowana do 3200 abonentów z danej gminy
1 500 zł

1 845 zł
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Cennik dodatkowych świadczeń
PRASA

Dodruk 8 stronicowego dodatku prasowego poza pakietem: Netto Brutto

1 000 sztuk 1 900 zł 2 337 zł

2 500 sztuk 2 500 zł 3 075 zł

5 000 sztuk 3 000 zł 3 690 zł

Reklama w prasie (tygodnik) poza pakietem 1 strona

Nakład do 1 000 egz. 800 zł 984 zł

Nakład do 2 000 egz. 1 000 zł 1 230 zł

Nakład do 3 000 egz. 1 200 zł 1 476 zł

Nakład powyżej 3 000 egz. 1 500 zł 1 845 zł



Dołącz do naszej akcji #SzczepiMYgminy
i wybierz pakiet rozwiązań które dotrą do 
mieszkańców Twojej gminy!

Pokaż swoje zaangażowanie w 
Narodowym Programie Szczepień!



Dołącz do akcji 
#SzczepiMYgminy

Imię i nazwisko
Stanowisko
Tel:
@:


