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INFORMACJE O KAMPANII

Białe ryby to jedne z najpopularniejszych ryb wśród polskich konsumentów. Kiedyś
kojarzone głównie z piątkowym obiadem na szkolnej lub pracowniczej stołówce, dziś stają
się coraz bardziej popularne wśród wszystkich tych, którzy w trosce o swoje zdrowie i dietę
szukają łatwo przyswajalnego i wartościowego mięsa.

Wśród coraz popularniejszych Wybierając dorsza, mintaja, mirunę, morszczuka czy halibuta
warto sprawdzić także czy posiadają one niebieski certyfikat MSC, dzięki czemu nasz wybór
przysłuży się zachowaniu zdrowych ekosystemów morskich.

Zdrowe dla Ciebie, dobre dla oceanów – pod tym hasłem organizacja pozarządowa MSC
oraz sieć handlowa Lidl zorganizowały od 15 lutego 2021 r. wspólne działania, mające
edukować i zachęcać konsumentów do wyboru białych ryb z certyfikatem MSC,
pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa.



BIAŁE RYBY Z CERTYFIKATEM MSC W LIDLU
Od 15 lutego Lidl komunikował dostępne w sklepach Lidl białe ryby z certyfikatem MSC m.in.
poprzez gazetki konsumenckie, media społecznościowe, stronę kuchnialidla.pl oraz
współpracę z ambasadorką Lidla – blogerką kulinarną Kingą Paruzel.



BIAŁE RYBY W MEDIACH
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MSC we współpracy z Lidlem opracowało 
wspólny komunikat prasowy na temat rynku 
białych ryb oraz dostępnych w Polsce 
produktach ze zrównoważonych połowów. 
Efekty medialne:

3 publikacje w prasie: Gazeta Wyborcza 
Wysokie Obcasy, Przyjaciółka, magazyn 
Przemysłu Rybnego (+1 oczekiwana)

428 publikacji na portalach i blogach m.in. 
dlahandlu.pl, hurtidetal.pl, biznes.se.pl, 
odpowiedzialnybiznes.pl, 
nowoscihandlowe.pl, twoje-miasto.pl

ZASIĘG: 446 690*
AVE: 484 414 PLN*

*Dane na podstawie Instytutu 
Monitorowania Mediów. Pełen 

wykaz publikacji stanowi 
załącznik do raportu.



BIAŁE RYBY W MEDIACH (PRASA)
Wysokie Obcasy – publikacja 13.02.2021, dotarcie: 167 tys.

Przyjaciółka – publikacja 18.02.2021, dotarcie: 230 tys.

Magazyn Przemysłu Rybnego – publikacja 1.03.2021, dotarcie 2 tys.

Gazeta Wyborcza - Jedzmy Ryby – oczekiwana publikacja (kwiecień 2021)



INFLUENCERZY: PRZEPISY NA BIAŁE RYBY Z LIDLA

O pomoc w dotarciu do polskich konsumentów poprosiliśmy 20 influencerów – blogerów kulinarnych 
i kucharzy, którzy przygotowali swoje autorskie przepisy na certyfikowanego dorsza i/lub halibuta MSC z Lidla 
oraz z zaangażowaniem komunikowali w swoich mediach społecznościowych ciekawostki o białych rybach oraz 
co oznacza znajdujący się na nich certyfikat MSC. Bardzo dziękujemy za wsparcie:

• David Gaboriaud

• Jagna Niedzielska

• Grzegorz Łapanowski

• Vienio

• Adrianna Marczewska

• Sebastian Wilczek

• Martin Gimenez Castro

• Madame Edith

• Plate of Joy

• Ale Meksyk

• Magiczny Składnik

• Wrząca kuchnia

• Crust & Dust

• Kuchnia bazylii

• Smaczna Pyza 

• ChilliBite

• Fit Fighterka

• Jaja w kuchnii

• Wiśnione

• Niezły Młynek



Ponad 90 stories, 

19 postów na Instagramie 

i 16 postów na Facebooku

Publikacje na profilach 
Facebook i Instagram  
obserwowanych przez ponad 
450 tys. fanów 

INFLUENCERZY: PRZEPISY NA BIAŁE RYBY Z LIDLA



INFLUENCERZY: PRZEPISY NA BIAŁE RYBY Z LIDLA

Lista publikacji influencerów znajduje 
się w załączniku do raportu



Od 15 do 21 lutego na profilach MSC Polska na Facebooku i Instagramie pojawiły
się posty dotyczące białych ryb oraz działań MSC i Lidl.

DZIAŁANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MSC

Konsumenci mogli się dowiedzieć m.in. Jakie ryby kryją się pod nazwą „białe
ryby”, dlaczego tak ważne są te gatunki i jakie białe ryby z certyfikatem MSC
dostępne są w polskich sklepach. Nie zabrakło także ciekawostek przyrodniczych
oraz konkursów z nagrodami.



KONKURS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na Facebooku i Instagramie MSC od 15 do 21 lutego zorganizowany został konkurs, 

w którym poprosiliśmy konsumentów o przesłanie własnych pomysłów na idealny 

posiłek z certyfikowanych białych ryb z Lidla. 

Informacje o konkursie dotarły do ponad 50 tys. odbiorców, co przełożyło się na

85 zgłoszeń konkursowych. 

Najlepsze prace zostały nagrodzone zestawem upominków: maskotką – dorszem, 

torbą na zakupy oraz zestawem kuchennych ściereczek.

Zobacz konkurs:

• na Facebooku >> LINK

• na Instagramie >> LINK

https://www.facebook.com/MSCPolska/photos/a.347154958828404/1601430170067537
https://www.instagram.com/p/CLU7Tc9IqTJ/


KONKURS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Ach..jak ten konkurs wstrzelił się w temat. 

W Lidlu kupiłyśmy z córką poza śledziami na 
dzisiejsze "ostatki", dorsza z certyfikatem 

MSC. Moja córunia wyręczyła mnie w kuchni 
i naszykowała przepyszne potrawy, ale dorsz 
w jarzynach i pomidorach z rodzynkami 

i orzechami przebił wszystko!!! Z całego 
litrowego pojemnika pozostało pół...a gdzie 

tam jeszcze północ i koniec karnawału🤣🤣🤣

Uwielbiam rybę pod każdą 

postacią💙a wczoraj zrobiłam 
rozgrzewającą Fińska zupa 

rybna - kalaketo ze 
szpinakiem, polędwiczkami 
z dorsza, odrobina imbiru 

i papryczki chili👌Ryba z Lidla 
jakościowa bardzo dobra 

i można wyczarować dużo 
smacznych i zdrowych dań.👍

Przykładowe zgłoszenia do konkursu:



KONKURS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Moim pomysłem na zimowe danie z białej ryby, z 

certyfikatem MSC z Lidla są polędwiczki z mintaja, 
upieczone w piekarniku w folii, z koperkiem, skropione 

cytryną, podane z frytkami i sałatką 🤤😋 To przepyszne, 
zdrowe, rozgrzewające danie przygotowałam dla mnie i 
ukochanego 🐟 Oboje zjedliśmy danie ze smakiem i 

cieszymy się, że ryba była z certyfikatem MSC, bo tym 
samym przyczyniliśmy się do ochrony tętniących życiem 

oceanów i mórz. To danie idealnie się sprawdziło po 
długim spacerze zaśnieżonymi drogami❄

Wspaniała kolacja dla wspaniałego dziadka❤

dla wielbiciela Bałtyku i łowienia ryb (co prawda 
w jeziorach😅) razem ze swoim włochatym 

przyjacielem! Rybna zapiekanka z ziemniakami, 
czyli proste i ciepłe danie dla najbliższych😍
Najważniejsze są zeszklona cebulka i por, 

zasmażone razem z mąką, kubek domowego 
rosołu, wybrane przyprawy, dorsz oczywiście z 

Lidla😉 dużo pietruszki i śmietanka. Mikstura 
ląduje na dnie naczynia żaroodpornego i okryta 
jest kołderką z ziemniaczanego purée, palce 

lizać! 😁😍

Przykładowe zgłoszenia do konkursu:
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