


1. Krótkie przedstawienie
i podsumowanie projektów

2. Szczegóły zrealizowanych zadań
3. Informacje o tym jak Cech pracuje nad

projektami

Co zawiera niniejsza prezentacja?



Nasz Cech promuje spożycie 
polskiego mięsa wieprzowego 
tworząc projekty społeczne 
realizowane poprzez różne środki 
przekazu.
W skład naszych działań wchodzą wydarzenia muzyczno - kulinarne 

z dedykowanymi scenami, produkcje radiowe i telewizyjne, ogłoszenia 

i artykuły w prasie, strony internetowe oraz kampanie w social mediach.

Co robimy?



Zadania zrealizowane w 2020 roku:
- Produkt Polski – Wieprzowina

- Regionalne Pomysły na Wieprzowinę - Program Telewizyjny

- Targi Żywności Regionalnej i Ekologicznej - Promocja Polskiej Wieprzowiny

- Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska - Nasz Regionalny Przysmak

- Wieprzowina Na Dzień Dobry – Program Telewizyjny

Każde ze zrealizowanych działań zostało dokładnie przygotowane, 

wprowadzone w życie i poddane analizie skuteczności. Świadczą o tym 

materiały, które zamieszczamy w niniejszej prezentacji.

Czym możemy się pochwalić?



Łączne ubiegłoroczne wyniki 
w zakresie promocji wieprzowiny:
- Łączna oglądalność TV: 5 439 448

- Łączna słuchalność radiowa: 3 834 922

- Ilość zbudowanych stron internetowych: 4

- Łączna ilość odbiorców kampanii w social mediach: 68 143

W 2020 roku przeprowadziliśmy 5 projektów promujących 

wieprzowinę, które dzięki dofinansowaniu z Funduszu oraz 

skutecznym środkom przekazu dotarły do licznej grupy odbiorców.

Podsumowanie liczbowe 2020





Programy telewizyjne
Realizacja – studio TVP3 w Poznaniu oraz poza studiem

(miasto Poznań oraz miejscowości w woj. Kujawsko-pomorskim)

Emisje (czerwiec – lipiec) w telewizjach lokalnych:

- TVP3 Warszawa

- TVP3 Poznań

- TVP3 Bydgoszcz

- TVP3 Katowice

- TVP3 Gorzów Wielkopolski

- TVP3 Szczecin

Realizacja filmowa do obejrzenia

na kanale YouTube OCRWK:

Produkt Polski - Wieprzowina

OBEJRZYJ FILM

https://www.youtube.com/watch?v=-zNmZLz_uFk


Spoty radiowe
Realizacja: DM Doradztwo Mediowe, oddział Poznań

Emisje: (czerwiec) – zasięg ogólnopolski:

- Rock Radio

- Radio Złote Przeboje

- Radio Pogoda

Produkt Polski - Wieprzowina



Materiały prasowe
1. Top Agrar – 2 x emisja – wydanie 2020 - maj, czerwiec

2. Polska Press – 3 x emisja – 29 czerwca 2020

a) Polska. Metropolia Warszawa

b) Głos Wielkopolski

c) Gazeta Pomorska

Produkt Polski - Wieprzowina



Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:

www.produktpolskiwieprzowina.pl

Zawiera opisy projektu, prezentuje materiały promocyjne oraz 
traktuje o roli wieprzowiny w diecie człowieka.

Produkt Polski - Wieprzowina



Oglądalność i słuchalność
- Emisje sześciu audycji w okresie 30.06 – 21.07.2020 na antenie TVP3 Poznań wg zgromadziły łącznie

84 555 widzów (widownia pasma emisji audycji)

- Emisja spotu informacyjnego w okresie 06 – 09 lipca 2020r. (łącznie 20 emisji -po 4 emisje na każdej 

antenie) na antenach regionalnych TVP3 Warszawa, TVP3 Bydgoszcz, TVP3 Katowice, TVP3 Gorzów Wlkp., 

TVP3 Szczecin zgromadziła łącznie 638 296 widzów (widownia pasma emisji audycji)

- Widownia emisji spotu informacyjnego o długości 60 sek. na antenie TVP3 Poznań w okresie 21 – 29 lipca 

2020r. w bloku emisji reklam społecznych wynosi 88 087 widzów (widownia pasma emisji audycji)

- Słuchalność na przełomie czerwca i maja w Stacjach Radiowych: Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio 

Pogoda – wg przeprowadzonych badań wynosiła 843 000 słuchaczy w zasięgu tygodniowym.

Produkt Polski – Wieprzowina





Programy telewizyjne
1. TVP3 Gorzów Wlkp. – premiera 10.09.2020 g. 19.00 - 20.00, 

powtórki 11,12,13.09.2020

2. TVP3 Szczecin – premiera 20.09.2020 g. 11.50, 
powtórka 25.09.2020 g. 8.05

3. TVP3 Wrocław – premiera 19.09.2020 g. 18.55, powtórki 
2 x w pasmach dopołudniowych we wrześniu i październiku 

Realizacja filmowa do obejrzenia
na kanale YouTube OCRWK:

Regionalne Pomysły na Wieprzowinę

OBEJRZYJ FILM

https://www.youtube.com/watch?v=2IWqNG7xv_c


Materiały prasowe
1. Gazeta Lubuska – 10.09.2020

2. Gazeta Wrocławska – 19.09.2020

3. Głos Pomorza – 19.09.2020

Regionalne Pomysły na Wieprzowinę



Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:

www.regionalnepomysly.pl

Zawiera opisy projektu, prezentuje materiały promocyjne oraz 
traktuje o roli wieprzowiny w diecie człowieka.

Regionalne Pomysły na Wieprzowinę



Oglądalność
Oglądalność wg wskaźników AMR i RCH:

- TVP3 Gorzów Wlkp.  - 8 132 widzów (RCH)

- TVP3 Szczecin  - 3 889 widzów (AMR)

- TVP3 Wrocław  - 6 170 widzów (AMR) i 15 747 widzów (RCH)

Regionalne Pomysły na Wieprzowinę

Objaśnienie wskaźników: 

AMR (ang. AVERAGE MINUTE RATING) – średnia oglądalność minutowa – wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni (w tys. osób) oglądającej 

konkretną audycję lub program telewizyjny. Wskaźnik może odnosić się do całej populacji lub do określonej grupy docelowej. Średnią oglądalność 

minutową oblicza się sumując wszystkie średnie ratingi minutowe (średnią wielkość widowni  oglądającej dany program w określonej minucie),

a następnie dzieląc otrzymaną sumę przez czas trwania programu.

RCH (ang. REACH) – zasięg, wskaźnik określający liczbę widzów, jaka w całym badanym okresie czasu oglądała przynajmniej 1 minutę analizowanego 

programu telewizyjnego. Wartość ta może być wyrażona w tys. osób (RCH) lub jako procent populacji (grupy docelowej), która jest obiektem analizy 

(RCH%).
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Wykres 1. Wyniki średniej wielkości widowni dla poszczególnych pasm antenowych TVP3 Szczecin
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Scena kulinarna
Targ odbył się w dniach 26-27.09.2020 na terenie pawilonu

3A na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 

Wg szacunkowych obliczeń targ odwiedziło w ciągu 2 dni 

trwania imprezy ca 2 tys. uczestników, co z uwagi na 

obostrzenia sanitarne Covid19 należy uznać za sukces.

Targi Żywności Regionalnej i Ekologicznej



Ocena skuteczności akcji 
promujących polską wieprzowiną 
na Targach Żywności Regionalnej i 
Ekologicznej

Na kolejnych slajdach znajdują się wyniki ankiet przeprowadzonych 

podczas wydarzenia. Targi odbyły się w Poznaniu, w dniach 

26-27.09.2020

Targi Żywności Regionalnej i Ekologicznej
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Pytanie 1.  Jak ocenia Pan/Pani skuteczność akcji promujących polskie mięso wieprzowe ? 

wysoka

średnia

niska

nie potrafię ocenić
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Pytanie 2. Czy taka akcja promocyjna ma wpływ na zwiększenie świadomości 

konsumentów polskiej wieprzowiny w zakresie jej wartości odżywczej i walorów 

zdrowotnych ? 

duży wpływ

średni wpływ

niewielki wpływ

trudno powiedzieć
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Pytanie 3. Czy taka forma promocji polskiej wieprzowiny może mieć wpływ na zwiększenie 

jej produkcji w zakresie wybranego asortymentu ? 

duży wpływ

średni wpływ

mały wpływ

trudno powiedzieć
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Pytanie 4. Czy prowadzona forma edukacji żywieniowej podczas akcji promujących polską 

wieprzowinę pogłębia Twoją wiedzę w tym zakresie ?  

w dużym stopniu

w średnim stopniu

w małym stopniu

nie pogłębia
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Pytanie 5. Czy uważasz, że tego typu akcja promująca polską wieprzowinę spowoduje 

większe zainteresowanie jej produktami ? 

tak

nie

trudno powiedzieć
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Emisje audycji nadawane przez TVP3 Poznań

Wykres dotyczy wyników oglądalności audycji (premierowej i powtórki) z wydarzenia 

"Targi Żywności Regionalnej i Ekologicznej" wyemitowanego na antenie TVP3 Poznań

w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej akcji "Promocja Polskiej 

Wieprzowiny"





Scena kulinarna Poznań
Wydarzenie z serii „Nasz Regionalny Przysmak” odbyło się

16 sierpnia 2020 na Starym Rynku w Poznaniu w ramach

XIV Festiwalu Dobrego Smaku.

Dostępny jest również film z wydarzenia w Poznaniu:

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska

OBEJRZYJ FILM

https://www.youtube.com/watch?v=_NKIcNm570U


Scena kulinarna Konin
Wydarzenie z serii „Nasz Regionalny Przysmak” odbyło się

23 sierpnia 2020 na Rynku w Koninie w ramach

XIII Jarmarku Św. Błażeja.

Dostępny jest również film z wydarzenia w Koninie:

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska

OBEJRZYJ FILM

https://www.youtube.com/watch?v=spahh29Lb-U


Scena kulinarna Leszno
Wydarzenie z serii „Nasz Regionalny Przysmak” odbyło się

3 października 2020 na Rynku w Lesznie.

Dostępny jest również film z wydarzenia w Lesznie:

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska

OBEJRZYJ FILM

https://www.youtube.com/watch?v=h5BGU2XX_48


Ankieta - Scena kulinarna Poznań
Na podstawie analizy przeprowadzonego badania ankietowego, które odbyło podczas XIV 

Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu można było zauważyć, że kiełbasa biała 

parzona wielkopolska z unijnym certyfikatem Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) jest 

produktem dobrze rozpoznawalnym na rynku poznańskim i cieszącym się dużym zainteresowaniem ze 

strony konsumentów.

Ponad połowa respondentów (62 % badanych) prawidłowo wskazała nazwę certyfikatu Unii 

Europejskiej (ChOG), który został przyznany kiełbasie białej parzonej wielkopolskiej. Z kolei 75 % 

ankietowanych miało ogólną wiedzę z zakresu jego składu surowcowego, szczególnie w odniesieniu 

do głównych elementów tuszy wieprzowej (szynki i łopatki), z których pozyskuje się mięso do produkcji 

tego wyrobu. Ponadto większość respondentów umiała prawidłowo rozpoznać przyprawy dodane 

w procesie produkcji, w tym szczególnie sól warzoną i  pieprz czarny (73 % badanych) oraz majeranek 

(65 % badanych).  Natomiast 88 % ankietowanych oceniło wysoko skuteczność akcji promującej 

kiełbasę białą parzoną wielkopolską.

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska



Ankieta - Scena kulinarna Konin
Na podstawie analizy przeprowadzonego badania ankietowego można było zauważyć, że kiełbasa biała 

parzona wielkopolska z unijnym certyfikatem Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) 

cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony konsumentów. 80 % ankietowanych oceniło wysoko 

skuteczność akcji promującej kiełbasę białą parzoną wielkopolską podczas XIII Jarmarku św. 

Bartłomieja w Koninie.

Ponad połowa badanych respondentów (57 %) zaznaczyła prawidłowo nazwę certyfikatu Unii 

Europejskiej (ChOG), który został przyznany tego produktowi. Natomiast 83 % ankietowanych 

wskazało prawidłowo na dwa podstawowe elementy rozbioru tuszy wieprzowej (tj. szynkę i 

łopatkę), z których pozyskuje się mięso do produkcji kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej. 

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska



Ankieta - Scena kulinarna Leszno
Na podstawie analizy badania ankietowego przeprowadzonego wśród konsumentów kiełbasy białej 

parzonej wielkopolskiej z unijnym certyfikatem Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) 

pochodzących z regionu leszczyńskiego można było zauważyć, że produkt ten cieszył się dużym 

zainteresowaniem z ich strony.

73 % ankietowanych z ogólnej liczby badanych wysoko oceniło skuteczność akcji promującej kiełbasę 

białą parzoną wielkopolską podczas wydarzenia zorganizowanego na Starym Rynku w Lesznie. Ponadto 

zwrócono uwagę na to, że 45 % badanych respondentów potrafiło prawidłowo wskazać dwa 

elementy (szynkę i łopatkę), z których pozyskuje się mięso do produkcji kiełbasy białej parzonej 

wielkopolskiej.

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska



Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:

www.kielbasabiala.pl

Zawiera opisy projektu, prezentuje materiały promocyjne oraz 
traktuje o roli wieprzowiny w diecie człowieka.

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska



Uczestnictwo
Poznań - 16.08.2020 - ca 2 000 uczestników

Konin - 23.08.2020 - ca 2 000 uczestników

Leszno - 03.10.2020 - ca 2 000 uczestników

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska





Program telewizyjny
Kampania przeprowadzona została przy udziale TVP2

w programie Pytanie na Śniadanie.

Telewizja śniadaniowa cechuje się zawsze wysoką oglądalnością, 

tak było i przy okazji naszej kampanii, w której nasz reprezentant 

Józef Konarczak wraz z prezenterem telewizyjnym prezentowali 

pomysły kulinarne na wieprzowinę.

Realizacja filmowa do obejrzenia

na kanale YouTube OCRWK:

Wieprzowina Na Dzień Dobry!

OBEJRZYJ FILM

https://www.youtube.com/watch?v=AlmK-D72etw


Spoty radiowe
Zrealizowane zostały dwa spoty radiowe, które wyemitowane 
były w trzech rozgłośniach radiowych i traktowały o walorach 
smakowych i zdrowotnych polskiej wieprzowiny.

Wieprzowina Na Dzień Dobry!

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Radiowe spoty do odsłuchania

na oficjalnej stronie projektu:

http://www.wieprzowinadziendobry.pl/#spoty


Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:

www.wieprzowinadziendobry.pl

Zawiera opisy projektu, prezentuje materiały promocyjne oraz 
traktuje o roli wieprzowiny w diecie człowieka.

Wieprzowina Na Dzień Dobry!



Oglądalność
Oglądalność (AMR, AMR% i SHR%): 10.07.2020 - TVP2, Pytanie na Śniadanie:

353 847 widzów (AMR)

0,98% (AMR%)

7,93% (SHR%)

Wieprzowina Na Dzień Dobry!

AMR (ang. Average Minute Rating – średnią oglądalność minutowa) – to wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni oglądającej konkretny program 

lub kanał telewizyjny w dowolnie określonym odcinku czasu. Widownia ta wyrażona jest w tys. osób. Wskaźnik ten może odnosić się do całej populacji lub 

określonej grupy celowej.

AMR% - wyraża średnią wielkość widowni oglądającej dany program w dowolnie określonym odcinku czasu jako część (%) badanej populacji lub grupy 

celowej. Wskaźnik opisuje jaki % badanych przez Nas osób oglądało średnio każdą minutę danego programu.

SHR% - określa jaki odsetek osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu (lub inaczej: jaki był udział w widowni 

telewizyjnej).



Oglądalność
Oglądalność (AMR): 4 wejścia Kącika Kulinarnego

- pasmo antenowe 08:19:00 - 08:27:59  - 381 684 widzów

- pasmo antenowe 09:25:00 – 09:28:59  - 436 507 widzów

- pasmo antenowe 10:05:00 – 10:07:59  - 439 123 widzów

- pasmo antenowe 11:15:00 – 11:16:59  - 283 672 widzów

Wieprzowina Na Dzień Dobry!

AMR (ang. Average Minute Rating – średnią oglądalność minutowa) – to wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni oglądającej konkretny program 

lub kanał telewizyjny w dowolnie określonym odcinku czasu. Widownia ta wyrażona jest w tys. osób. Wskaźnik ten może odnosić się do całej populacji lub 

określonej grupy celowej.



Oglądalność
Program PnŚ został także wyświetlony na oficjalnej stronie internetowej oraz fan page’u.

- link do materiałów na stronie WWW:

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/45436863/kuchnia-pns?page=23

- link do filmu na profilu w portalu Facebook:

https://www.facebook.com/pytanienasniadanie/posts/3330694666965603

Wieprzowina Na Dzień Dobry!

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/45436863/kuchnia-pns?page=23
https://www.facebook.com/pytanienasniadanie/posts/3330694666965603
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Wykres 1. Wyniki wskaźnika AMR podczas 4 wejść kącika kulinarnego związanego z promocją polskiej wieprzowiny
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Słuchalność
Spoty radiowe emitowane w rozgłośniach:

- Złote Przeboje

- Rock Radio

- Radio Pogoda

Ilość słuchaczy (wiek 15 : 75) wyniosła ca 803 000 tygodniowo

Wyniki na podstawie analizy MillwardBrown Kantar Media

Wieprzowina Na Dzień Dobry!





Pilnujemy spójności przekazu
Aby wzmocnić rozpoznawalność wśród odbiorców dofinansowanych projektów, 

przy każdym zadaniu używamy ujednoliconych symboli graficznych. Znajdują one 

miejsce m.in na strojach kucharzy, stronach internetowych oraz w social mediach.

Spójne znaki graficzne stosowane w naszych kampaniach sprawiają, 

że ich odbiorcy trafiając na kolejny dofinansowany projekt, chętnie 

sięgają po nowe informacje i uczestniczą w wydarzeniach.  

Działania uniwersalne



Optymalizujemy środki finansowe
Aby dobrze wykorzystać środki finansowe płynące z dofinansowania, w ostatnich 

latach działalności podjęliśmy działania pozwalające na ograniczenie kosztów 

związanych z infrastrukturą internetową oraz realizacjami graficznymi:

- Jedna usługa hostingowa/serwer, na którym zbudowane są nasze strony www

- Jeden usługodawca, który zapewnia opiekę informatyczną oraz graficzną

Mniej środków wydanych na zewnętrznych wykonawców pozwala 

zwiększyć środki na działania przeznaczone bezpośrednio dla 

odbiorców.

Działania uniwersalne



Wzmacniamy świadomość 
konsumentów poprzez 
prowadzone akcje edukacyjne

Na kolejnych slajdach znajduje się porównanie wyników ankiet 

przeprowadzonych podczas organizowanych przez nas wydarzeń. 

Świadczą one o wzroście wiedzy konsumentów.

Działania uniwersalne
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2018 Targi Polagra Food Poznań

Jak oceniasz skuteczność akcji promujących polskie mięso wieprzowe ? 

wysoka

średnia

niska

nie potrafię ocenić



65%

22%
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2019  Targi Polagra Food Poznań

Jak ocenia Pan/Pani skuteczność akcji promujących polskie mięso wieprzowe ? 

wysoka

średnia

niska

nie potrafię ocenić



75%

20%

4%

1%

2020 Targi Żywności Regionalnej i Ekologicznej

Jak ocenia Pan/Pani skuteczność akcji promujących polskie mięso wieprzowe ? 

wysoka

średnia

niska

nie potrafię ocenić



Dziękujemy za uwagę.

Ogólnopolski Cech Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy

Opracowanie prezentacji: Andrzej Łyszyk i dr inż. Bożena Grześ


