Podsumowanie kampanii edukacyjnej MSC
Na światowy tydzień zwierząt
Warszawa, 22 października 2019

KAMPANIA EDUKACYJNA MSC
Co roku 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt.
Święto to zostało ustanowione w 1931 roku na konwencji
ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień
Zwierząt trwający do 10 października.
Organizacja pozarządowa MSC pragnie w tym szczególnym
okresie zwrócić uwagę na to, że wybór karmy dla naszych
pupili może mieć wpływ także na los zwierząt ukrytych pod
powierzchnią wody, których przyszłość jest bardzo
niepewna.
Ta odpowiedzialność w stosunku do środowiska jest bardzo
ważna, ponieważ dzięki temu zarówno my jak i nasi podopieczni
będziemy mogli cieszyć się rybami i owocami morza także
w przyszłości. To od odpowiedzialnych decyzji producentów oraz
codziennych wyborów nas wszystkich (także tych dotyczących
wyboru karmy dla zwierząt) zależy, w jaki sposób będziemy
korzystać z zasobów, które oferuje nam przyroda.
Możemy zrobić to bezrefleksyjnie. Możemy odpowiedzialnie –
i właśnie do tego zachęca MSC przez cały rok, a w szczególności
w Światowy Tydzień Zwierząt.
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kampaniA edukacyjnA MSC

Już od 2 lat poprzez kampanię
edukacyjną „Koty lubią szproty, ale
to Ty decydujesz jakie ryby im
serwujesz” MSC zachęca do
zwracania uwagi na to czy na
karmach
dla
zwierząt
zawierających
ryby
widnieje
niebieski certyfikat MSC, który
oznacza, że producent karmy
produkuje ją z ryb i owoców morza
pochodzących ze zrównoważonych
połowów.
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KOCIE PACZKI MSC DLA INFLUENCERÓW I BLOGERÓW
Aby zachęcić blogerów i influencerów do zwrócenia uwagi na wybór karmy,
przygotowaliśmy kreatywne paczki. Każda z nich zawierała:

•

designerski drapak wykonany specjalnie na
potrzeby akcji MSC przez Jolę Grzebską,
autorkę tekturowych przedmiotów dla kotów,
znaną jako Miss Paper,

•

komplet 3 zabawek dla kotów –
materiałowych szprotów z kocimiętką,

•

torbę na zakupy z logo akcji,

•

list zapraszający do udziału w akcji oraz
grafiki i materiały informacyjne o akcji na pen
drivie
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WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI I INFLUENCERAMI - EFEKTY
26 postów na Instagramie na 18 profilach
obserwowanych przez ponad

1,6 mln followersów

Ponad 96 instastories na 20 kontach

17 postów na Facebooku na 15 profilach
obserwowanych przez ponad

5 publikacji na blogach

2,4 mln fanów
#ŚwiatowyDzieńZwierząt
#WybierajOdpowiedzialnie
#WybieraMSC
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WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI I INFLUENCERAMI - EFEKTY
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WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI I INFLUENCERAMI - EFEKTY
IMIE I NAZWISKO lub NAZWA BOLGA / PORTALU

IMIE I NAZWISKO lub NAZWA BOLGA / PORTALU

1 Marzena Rogalska

13 TWÓJ KOT PIŁBY WHISKY

2 Martyna Wojciechowska

14 ŻYCIE NA KRESKĘ

3 Beata Pawlikowska

15 WHISKY AND COLA

4 Olga Bończyk

16 NO TO KOTY

5 Magdalena Cielecka

17 GRAFI KOT

6 NASZEFUTRZAKI.EU

18 LEO THE SCOTISH FOLD

7 KOCIKOT.PL

19

8 KOTTON.PL
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9 BISZKOPT Z KARMELEM

21 BLONDHAIRCARE / Natalia Pawłowska

SANNASLANDOFILUSION / Zuzanna Ginter
MATKAWARIATKA / Wiola Wołoszyn

10 RUDO MI

22 AGUBLOG / Agata Bielecka

11 KOCIA FERAJNA

23 LISIE SPRAWY / Beata Smugaj

12 MANIEK I MARCELKA

24 MYPINKPLUM / Magda Mirkowicz
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DZIAŁANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Kampania „Koty lubią szproty” w mediach społecznościowych
koncentrowała się na pozytywnym przesłaniu – kocham moje koty
i psy, jestem odpowiedzialna zarówno za zwierzęta domowe, jak
i zwierzęta ukryte pod powierzchnią wody. Wyróżniające się
wizualnie materiały przyciągnęły uwagę fanów w mediach
społecznościowych.
Aktywność w mediach społecznościowych: 1-15.10.2019.
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DZIAŁANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH - efekty
634 nowych obserwujących na
Instagramie i 557 na Facebooku
289 tys. osób na
Facebooku oraz 163 tys.
Dotarcie do

na Instagramie

1 950 interakcji na Facebooku
i ponad 2,300 na Instagramie

13 postów na Facebooku
i 13 postów na Instagramie
Ponad

20 tys. wyświetleń

InstaStories i Facebook Stories
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KONKURS NA INSTAGRAMIE
Poprzez konkurs na Instagramie chcieliśmy
zachęcić także konsumentów – właścicieli kotów –
do włączenia się w ruch na rzecz tętniących
życiem mórz i oceanów, prosząc ich o publikację
zdjęć swoich pupili i zachęcenie rodziny i
znajomych do wyboru karmy z certyfikatem MSC.
Dzięki aktywności blogerów i influencerów na
Instagramie, którzy chwalili się swoimi paczkami i
promowali konkurs, udało nam się stworzyć buzz
w mediach społecznościowych i przyciągnąć
uwagę kolejnych użytkowników.
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KONKURS NA INSTAGRAMIE - EFEKTY
Post KONKURSOWY
Zasięg:

56 tys.

651 polubień
72 komentarze

84 ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Które uzyskały prawie

6 tys. polubieni i komentarzy

WZROTS LICZBY OBSERWUJĄCUCH @MSCPOLSKA
Od

1 456

do

2 087
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KONKURS NA INSTAGRAMIE - EFEKTY
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Koty kochają szproty ♥ Każde zjedzą z
radością i obliżą pyszczek z
przyjemnością! Lecz same zakupów nie
zrobią w markecie. To w naszych rękach
jest ta odpowiedzialność, czy Wy
wiecie??♥ Dlatego warto wybierać mądrze,
by kot poczuł szczęście ! […]
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PUBLIKACJE W MEDIACH
406 publikacji (głównie portale
regionalne)
Dotarcie:

AVE =

67 tys.

43 tys. zł

* Dane na podstawie Instytutu Monitorowania Mediów
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KAMPANIA GOOGLE ADS I GDN
W październiku z okazji Światowego Dnia Zwierząt uruchomiliśmy
kampanię reklamową w Google Ads, wykorzystując Google AdWords
oraz elastyczne reklamy displayowe. Wszystkich zainteresowanych
ochroną mórz i oceanów, kierowaliśmy na naszą dedykowaną stronę
internetową msc.org/pl/swiatowy-dzien-zwierzat.

221 tys.
wyświetleń reklam w
sieci Google

Ponad 3,8 tys.
wejść na stronę
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DZWSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI
Dziękujemy firmom ALDI i TeleKarma, które wsparły komunikacyjnie nasze
działania z okazji Światowego Dnia Zwierząt.
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ZAPRASZAMY
DO KONKTAKTU!
JOANNA ORNOCH
joanna.ornoch@msc.org, tel. +48 506 058 460

