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A może homar, homar z MSC?

Akcja skierowana do cieszących się popularnością blogerów kulinarnych oraz przedstawicieli

wybranych mediów, której celem było zainteresowanie blogerów i dziennikarzy oraz ich

czytelników certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa MSC. A poprzez to:

• zwrócenie uwagi influencerów na problem nadmiernej eksploatacji ryb i owoców morza oraz zachęcenie

do przekazywania pozytywnych informacji o produktach z certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa

MSC dostępnych w sklepach sieci Biedronka,

• promowanie pozytywnych postaw i zachowań konsumenckich, zachęcenie konsumentów do wyboru

certyfikowanych ryb i owoców morza,

• promowanie certyfikatu zrównoważonego rybołówstwa MSC jako łatwego i dostępnego rozwiązanie dla

konsumentów, którzy poszukują produktów, które są dobre zarówno dla nich samych jak i dla

środowiska naturalnego,

• budowanie długoterminowych relacji z przedstawicielami mediów i blogosferą.
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Działania   

Okazją do spotkania z mediami i blogerami było wprowadzenie na rynek homara pochodzącego ze 

zrównoważonych połowów u wybrzeży wyspy Księcia Edwarda. Homar dostępny był w wybranych 

sklepach sieci Biedronka w dniach 20 – 27 marca lub do wyczerpania zapasów. Akcja obejmowała:

• 30 bezpośrednich spotkań z mediami i blogerami

(20 blogerów, 10 przedstawicieli mediów)

• kampanię reklamową na FB MSC Polska,

• dystrybucję notatki prasowej do mediów.
• POS w sklepach sieci Biedronka.
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Bezpośrednie spotkania z dziennikarzami i blogerami

Każda z osób otrzymała specjalną paczkę zawierającą list zapraszający do udziału w akcji i opublikowania

własnych przepisów na homara ze znakiem MSC, dwa homary z niebieskim certyfikatem MSC, pakiet

ciekawych informacji dotyczących homara, jego pochodzenia oraz historii, cytaty rybaków, informacje o znaku

MSC, wskazówki dotyczące przygotowywania, zdjęcia, materiały na pen drive oraz gadżety: sztućce do

homara, specjalny fartuch i ściereczkę, serwetki dla ewentualnych współbiesiadników. Wszystkie materiały

zapakowane były w drewnianą skrzynkę.
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Efekty – spotkania z blogerami

W akcji wzięło udział 16 blogerów, których blogi czyta miesięcznie ponad 1 200 000 czytelników. Blogerzy opracowali

przepisy na homara i zamieścili wpisy na swoich blogach oraz/lub na swoich profilach społecznościowych (facebook

i instagram).

BLOGI

• 15 blogerów opublikowało 21 wpisów na blogach (21 przepisów na homara), które zawierały jasny przekaz i informację

o MSC, zachętę do wybierania ryb i owoców morza ze znakiem MSC oraz informację czym jest zrównoważone

rybołówstwo i niebieski certyfikat MSC

FB

• 16 blogerów opublikowało 26 postów na FB (łączna liczba fanów ponad 309 000), w tym dwa filmy wykonane przez

blogerów

INSTAGRAM

• 13 blogerów opublikowało 29 wpisów na Instagramie (blisko 45 000 followersów)

• Całkowita liczba interakcji na Instagramie: 4378

• Wskaźnik zaangażowania: 15.19% (bardzo wysoki)

• Średnia liczba reakcji per post: 150
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Działania na Facebook’u MSC Polska

Blisko 150 000 wyświetleń, blisko 1500 interakcji  
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Efekty – spotkania z mediami oraz notatka prasowa  

• 17 artykułów mediach internetowych o łącznym AVE blisko 65 000 PLN

• Wywiad Ambasadora MSC Grzegorza Łapanowskiego z Katarzyną Próchnicką w radiowej Trójce

AVE ponad 92 000 PLN, dotarcie ponad 619 000 słuchaczy

• Post na FB Magazynu Kuk Buk, dotarcie 15 000 fanów
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POS w sklepach sieci Biedronka

Zdjęcia: MSC Polska
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Kontakt:

Katarzyna Skawińska, Communications and Marketing Coordinator MSC Polska

Katarzyna.skawinska@msc.org, tel. +48 502 633 202

Zdjęcia wykorzystane w prezentacji zostały wykonane przez blogerów biorących udział w akcji. Dziękujemy!
www.magicznyskladnik.pl, www.czosnekwpomidorach.pl, www.jajawkuchni.pl, www.plateofjoy.blogspot.com, www.madameedith.com,

www.smakowitykasek.pl, www.crustanddust.pl, www.odczarujgary.pl, www.wrzacakuchnia.pl, www.alemeksyk.eu, www.kotlet.tv,

www.chillibite.pl, www.kuchniabazylii.pl, www.justmydelicious.com, www.aleglodomorek.blogspot.com, www.smaczneprzepisy.com.pl

mailto:Katarzyna.skawinska@msc.org
http://www.magicznyskladnik.pl/
http://www.czosnekwpomidorach.pl/
http://www.jajawkuchni.pl/
http://www.plateofjoy.blogspot.com/
http://www.madameedith.com/
http://www.smakowitykasek.pl/
http://www.crustanddust.pl/
http://www.odczarujgary.pl/
http://www.wrzacakuchnia.pl/
http://www.alemeksyk.eu/
http://www.kotlet.tv/
http://www.chillibite.pl/
http://www.kuchniabazylii.pl/
http://www.justmydelicious.com/
http://www.aleglodomorek.blogspot.com/
http://www.smaczneprzepisy.com.pl/
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Załącznik – publikacje blogerów na FB
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@magiczny składnik 
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@magiczny składnik 



13

@wrząca kuchnia
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@jajawkuchni
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@Ale Meksyk 
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@Ale Meksyk
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@crustanddust
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@plateofjoy
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@Blog Madame Edith
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@Smakowity Kąsek 
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@Odczaruj Gary
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@Kotlettv
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@Smaczne przepisy 
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@Chillibite (17 043 fanów)
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@Aleglodomorek
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@Kuchnia Bazylii 
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@Just my Delicious
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Załącznik – publikacje blogerów na instagarmie
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@magicingredient
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@magicingredient
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@magicingredient
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@magicingredient
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@magicingredient
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Instastories

@magicingredient
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@czosnekwpomidorach
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@czosnekwpomidorach
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@jajawkuchni
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@plateofjoy
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@madaameedith
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@crustanddust
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@crustanddust
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Instastories

@crustanddust
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@odczarujgary
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@odczarujgary
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@wrzacakuchnia
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Instastories

@wrzacakuchnia
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Instastories

@wrzacakuchnia
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@alemeksyk



49

@alemeksyk
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@alemeksyk
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@alemeksyk
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@alemeksyk
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@alemeksyk
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@chillibite
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@aleglodomorek
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@kuchniabazylii
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@kuchniabazylii
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@kuchniabazylii
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@justmydelicious


