Co zawiera niniejsza prezentacja?

1. Przedstawienie i podsumowanie wszystkich projektów
zrealizowanych w 2021 roku

2. Szczegóły poszczególnych zadań

3. Informacje o tym jak Cech rozwija sposób pracy nad
projektami

Co robimy?

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.

Czym możemy się pochwalić?

Zadania zrealizowane w 2021 roku w
ramach Funduszu Promocji Mięsa
Wieprzowego
W 2021 roku zrealizowaliśmy aż 8 projektów promujących polską wieprzowinę, o 3 projekty
więcej w porównaniu do poprzedniego roku (2020).
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?
1) Wielkanocne Śniadanie z Wieprzowiną – Program telewizyjny
2) Wartości Odżywcze Podrobów Wieprzowych
3) Pytania o polską wieprzowinę – działania informacyjne – prasa, radio, telewizja
4) Smak Wielkopolski – Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska – imprezy plenerowe
5) Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej. Kampania promocyjno-informacyjna.
6) Rolniczy Handel Detaliczny. Sprzedaż bezpośrednia wieprzowiny. Kampania informacyjna.
7) Zabawy kulinarne z wieprzowiną. Promocja polskiego mięsa wieprzowego.
8) Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

Podsumowanie liczbowe 2021

Łączne ubiegłoroczne wyniki
w zakresie promocji wieprzowiny:
-

Łączna oglądalność TV: 5 552 909
Łączna słuchalność radiowa: 4 755 000
Ilość zbudowanych stron internetowych: 8
Łączna ilość odbiorców kampanii w social mediach: 201 653

W 2021 roku przeprowadziliśmy 8 projektów promujących
wieprzowinę, które dzięki dofinansowaniu z Funduszu oraz
skutecznym środkom przekazu dotarły do licznej grupy odbiorców.

Projekt 1:

Wielkanocne Śniadanie z Wieprzowiną
Strona internetowa dedykowana:
www.wielkanoczwieprzowina.pl
Środki przekazu:
Telewizje lokalne, prasa, strona internetowa
Skuteczność:
Łączna oglądalność TV – 53 405 widzów

Wielkanocne Śniadanie z Wieprzowiną

Programy telewizyjne
Druga edycja serii 3 programów TV w lokalnych stacjach. Programy
„Stół wielkanocny z wieprzowiną” przedstawiają wiele ciekawych
pomysłów, inspiracji oraz pomagają w kupnie mięsa wysokiej jakości.
Emisje miały miejsce w stacjach:
•

TVP 3 Opole – produkcja i emisja premierowa 4.04.2021,
powtórka 5.04.2021

•

TVP 3 Gorzów – produkcja i emisja premierowa 29.03.2021,
powtórki 31.03, 3.04, 4.04.2021

•

TVP 3 Olsztyn – produkcja i emisja premierowa 31.03.2021,
powtórki 4.04, 5.04.2021

Realizacje filmowe do obejrzenia na kanale YouTube OCRWK:

Opole

Gorzów

Olsztyn

Wielkanocne Śniadanie z Wieprzowiną

Materiały prasowe
Zamieściliśmy ogłoszenia o programach w lokalnych gazetach:
•

„Nowa Trybuna Opolska” 3 – 5 kwietnia 2021

•

„Gazeta Lubuska” 29 marca 2021

•

„Gazeta Olsztyńska” 31 marca 2021

Wielkanocne Śniadanie z Wieprzowiną

Strona internetowa

Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:
www.wielkanoczwieprzowina.pl
Na stronie opisano tradycyjne powiązanie Wielkanocy z mięsem
wieprzowym w Polsce. Znajdują się na niej również inspiracje
i porady kulinarne oraz materiały prasowe i linki prowadzące
do wyemitowanych programów „Stół wielkanocny z wieprzowiną”.

OTWÓRZ STRONĘ

Wielkanocne Śniadanie z Wieprzowiną

Oglądalność

Dziewięć emisji trzech audycji w okresie 29.03 – 5.04.2021 na antenach TVP3 Opole, TVP3 Gorzów, TVP3
Olsztyn zgromadziły łącznie 53 405 widzów:
TVP3 Gorzów Wlkp.

14 241 widzów

TVP3 Olsztyn

24 613 widzów

TVP3 Opole

14 551 widzów

Objaśnienia do następujących wykresów
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%).

Wykres 1. Oglądalność audycji "Wielkanocne Śniadanie z Wieprzowiną" na podstawie wskaźnika RCH (w tys. osób)
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Wielkanocne Śniadanie z Wieprzowiną

Oglądalność

Oglądalność audycji promujących polską wieprzowinę w telewizji TVP3 Gorzów Wlkp. w porównaniu do roku
poprzedniego wzrosła o 75%.
Wykres 2. Porównanie oglądalności audycji promujących polską wieprzowinę przez TVP3 Gorzów Wlkp.
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Projekt 2:

Wartości Odżywcze Podrobów Wieprzowych
Strona internetowa dedykowana:
www.podrobywieprzowe.pl
Środki przekazu:
Telewizja, radio, prasa, strona internetowa, social media
Skuteczność:
Łączna oglądalność TV – 360 495 widzów
Łączna słuchalność – ca. 829 000 słuchaczy
Łączna ilość odbiorców w social mediach – 41 220 użytkowników

Wartości Odżywcze Podrobów Wieprzowych

Programy telewizyjne
Kampania przeprowadzona została przy udziale TVP2
w programie Pytanie na Śniadanie.
Udział w programie telewizyjnym w paśmie dopołudniowym
o najwyższej oglądalności Pytanie Na Śniadanie miał miejsce w
dniu 10 maja 2021 r.
Telewizja śniadaniowa cechuje się zawsze wysoką oglądalnością,
tak było i przy okazji naszej kampanii, w której kucharze
prezentowali pomysły kulinarne z wykorzystaniem wieprzowych
podrobów.

Wartości Odżywcze Podrobów Wieprzowych

Spoty radiowe

Zrealizowane zostały cykle spotów promocyjnych w trzech
stacjach radiowych: Radio Złote Przeboje, Rock Radio, Radio
Pogoda w dniach: 10 maj – 20 czerwca 2021 r. i traktowały
o walorach smakowych, odżywczych i zdrowotnych podrobów
polskiej wieprzowiny.
Oprócz spotów radiowych, na oficjalnych stronach rozgłośni
pojawiły się bannery reklamowe:

Radiowe spoty do odsłuchania
na oficjalnej stronie projektu:

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Wartości Odżywcze Podrobów Wieprzowych

Materiały prasowe

Ogłoszenie prasowe dotyczące zadania ukazało się
w majowym wydaniu magazynu Top Agrar.

Wartości Odżywcze Podrobów Wieprzowych

Strona internetowa

Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:
www.podrobywieprzowe.pl
Zawiera opisy projektu, prezentuje materiały promocyjne oraz
traktuje o roli podrobów wieprzowych w diecie człowieka.

OTWÓRZ STRONĘ

Wartości Odżywcze Podrobów Wieprzowych

Media społecznościowe
Działaniu promocyjnemu w telewizji i w radio towarzyszyła
aktywność na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych (Facebook).
Przeprowadzono płatne kampanie na Facebooku na kanale
OCRWK, reklamujące podroby wieprzowe. Wykonane działania:
•

Publikacja 6 postów na profilu OCRWK na Facebooku

•

Przygotowanie kreacji reklamowych i ich optymalizacja w celu
osiągnięcia jak najwyższych wyników przy maksymalnie
niskich kosztach

•

Zasięg całkowity postów wyniósł 41 220 (w tym płatny 37 290)

•

Przyrost polubień strony OCRWK wyniósł 523 użytkowników
(wzrost z 1612 do 2135)

Wartości Odżywcze Podrobów Wieprzowych

Skuteczność medialna

- Oglądalność w paśmie Pytanie Na Śniadanie TVP2 : 360 495 widzów
- Kampania radiowa (Radio Złote Przeboje, Rock Radio, Radio Pogoda) poprzez skumulowaną emisję
117 spotów przy słuchalności ok. 829 000 słuchaczy
- Ogłoszenie prasowe Top Agrar adresowanym do branży, ale czytanym przez konsumentów
zainteresowanych problemami fachowymi: nakład 28 tys. egzemplarzy
- Odbiorcy internetowi 380 000 osób

Objaśnienia wskaźników do następujących wykresów:
AMR (ang. Average Minute Rating – średnia 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.

Wykres 1. Średnia wielkość widowni (AMR) oglądającej "Wartości Odżywcze Podrobów Wieprzowych" w programie PNŚ
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Wykres 4. Średnia wielkość widowni (AMR) podczas 2 wejść kącika kulinarnego związanego z promocją polskich podrobów wieprzowych
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Projekt 3:

Pytania o Polską Wieprzowinę
Strona internetowa dedykowana:
www.pytaniaowieprzowine.pl
Środki przekazu:
Telewizja, radio, prasa, strona internetowa, social media
Skuteczność:
Łączna oglądalność TV – 427 252 widzów
Łączna słuchalność – ca. 815 000 słuchaczy
Łączna ilość odbiorców w social mediach – 66 040 użytkowników

Pytania o Polską Wieprzowinę

Program telewizyjny
Udział w programie telewizyjnym w paśmie dopołudniowym
o najwyższej oglądalności Pytanie Na Śniadanie miał miejsce
w dniu 30 marca 2021 r.

Wykorzystując atmosferę przedświąteczną – w programie
zaproponowano do degustacji pełną gamę wędlin i innych
przysmaków wielkanocnych.
Przyrządzał je na żywo znakomity kucharz Tomasz Królikowski,
a o stronę merytoryczną zadbała nasza przedstawicielka dr
Bożena Grześ z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która
jako ekspert udzieliła odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
o polską wieprzowinę.
Program PnŚ dostępny na
stronie TVP:

OBEJRZYJ

Pytania o Polską Wieprzowinę

Spoty radiowe
Cykl spotów promocyjnych w stacjach radiowych:
-

Radio Złote Przeboje,

-

Rock Radio,

-

Radio Pogoda

w dniach: 29 marca – 3 kwietnia 2021 (łącznie 99 emisji spotów).

Radiowe spoty do odsłuchania
na oficjalnej stronie projektu:

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Pytania o Polską Wieprzowinę

Materiały prasowe
Ogłoszenie prasowe dotyczące zadania ukazało się w
kwietniowym numerze magazynu TOP AGRAR i informowało
między innymi o emisjach programu.

Pytania o Polską Wieprzowinę

Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:
www.pytaniaowieprzowine.pl
Zawiera opisy projektu, prezentuje materiały promocyjne oraz
zdjęcia z planu programu.

ZOBACZ STRONĘ

Pytania o Polską Wieprzowinę

Media społecznościowe
Działaniu promocyjnemu w telewizji i w radio towarzyszyła
aktywność na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych.
Przeprowadzono płatne kampanie na Facebooku na kanale
OCRWK, reklamujące podroby wieprzowe. Wykonane działania:
•

Publikacja 6 postów na profilu OCRWK na Facebooku

•

Przygotowanie kreacji reklamowych i ich optymalizacja w celu
osiągnięcia jak najwyższych wyników przy maksymalnie
niskich kosztach

•

Zasięg całkowity postów wyniósł 66 040 (w tym płatny 61 974)

•

Przyrost polubień strony wyniósł 594 użytkowników
(wzrost z 1005 do 1599)

Pytania o Polską Wieprzowinę

Skuteczność medialna
- Oglądalność w paśmie PYTANIE NA ŚNIADANIE TVP2: 427 252 widzów

- Solidne wsparcie stanowiła kampania radiowa (Radio Złote Przeboje, Rock Radio, Radio Pogoda), poprzez
skumulowaną emisję 99 spotów przy słuchalności ok. 829 000 słuchaczy.
- Ogłoszenie prasowe w magazynie TOP AGRAR: nakład 28 tys. Egzemplarzy.

Objaśnienia wskaźników do następujących wykresów:
AMR (ang. Average Minute Rating – średnia 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.
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Wykres 1. Średnia wielkość widowni (AMR) oglądającej "Pytania o Polską Wieprzowinę" w programie PNŚ
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Projekt 4:

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona
Wielkopolska.

Strona internetowa dedykowana:
www.kielbasabiala.pl
Środki przekazu:
Imprezy plenerowe, telewizja lokalna, portale internetowe,
strona internetowa
Skuteczność:
Łączna liczba uczestników imprez – ok. 7 000
Łączna oglądalność reportażu - 130 731 odbiorców

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.

Scena kulinarna - Kalisz

Wydarzenie z serii „Smak Wielkopolski” odbyło się 8 sierpnia 2021 r.
na Placu Św. Józefa w Kaliszu w godz. 12.00 – 18.00.

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.

Scena kulinarna - Poznań

Wydarzenie z serii „Smak Wielkopolski” odbyło się 14 sierpnia 2021 r.
na Starym Rynku w Poznaniu w godz. 12.00 – 18.00.

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.

Scena kulinarna – Ostrów Wlkp.

Wydarzenie z serii „Smak Wielkopolski” odbyło się 4 września 2021 r.
w Amfiteatrze Miejskim im. J. Piłsudskiego, ul. Powstańców
Wielkopolskich w Ostrowie Wlkp. w godz. 12.00 – 18.00.

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.

Media lokalne

Na portalach epoznan.pl oraz poznan.pl pojawiły się artykuły
zachęcające do udziału w wydarzeniach, a w lokalnej telewizji
WTK został wyemitowany materiał filmowy.
Dostępne materiały:
- Portal poznan.pl (kliknij aby wyświetlić)
- Portal e-poznań.pl (kliknij aby wyświetlić)
- Reportaż WTK (kliknij aby wyświetlić)

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.

Strona internetowa

Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:
www.kielbasabiala.pl
Zawiera opisy projektu, czyli kampanii informacyjnej z 2021 r.,
prezentuje materiały promocyjne oraz zdjęcia z wydarzeń
plenerowych w miastach. Na stronie dostępny jest też reportaż
filmowy zawierający zdjęcia z trzech wydarzeń oraz materiały
archiwalne z poprzednich lat.
Strona do wyświetlenia:

OTWÓRZ STRONĘ
Dokumentacja filmowa
do wyświetlenia tutaj:

DOKUMENTACJA

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.

Uczestnictwo

Wg szacunkowych obliczeń – liczonych na podstawie wydanych porcji, stoiska „Smak Wielkopolski.
Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska” odwiedziło podczas każdej z edycji ok. 2 – 2,5 tys. uczestników,
co łącznie daje ok. 6 – 7 tys. osób.
W regionalnej telewizji WTK pojawił się reportaż telewizyjny „Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona
Wielkopolska”, który wyemitowano 10 razy w sierpniu i wrześniu.
Szacunkowa oglądalność – wg badań raportu Research Partner dot. pasma emisji, w którym
prezentowano reportaż na podstawie próby 528 (18+) to ca. 130 731 widzów.

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.

Ocena skuteczności akcji promujących
kiełbasę białą parzoną wielkopolską
podczas imprez plenerowych

Na kolejnych slajdach znajdują się wyniki ankiet bezpośrednio przeprowadzonych podczas wydarzeń. Sceny
kulinarne odbyły się w Kaliszu, Poznaniu, Ostrowie Wlkp. na przełomie sierpnia i września 2021 r.
Za wysoką oceną skuteczności akcji opowiedziało się średnio niemal 87% uczestników.

Wykres 1. Ocena skuteczności akcji promującej kiełbasę białą parzoną
wielkopolską (Kalisz 08-08-2021)
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Wykres 2. Ocena skuteczności akcji promującej kiełbasę białą parzoną
wielkopolską (Poznań 14-08-2021)
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Wykres 3. Ocena skuteczności akcji promującej kiełbasę białą parzoną
wielkopolską (Ostrów Wlkp. 04-09-2021)
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Projekt 5:

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej
Strona internetowa dedykowana:
www.podrobyregionalne.pl
Środki przekazu:
Prasa, radio, tv, strona internetowa
Skuteczność:
Łączna oglądalność TV – 551 000 widzów
Łączna słuchalność - 1 779 000 słuchaczy

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej

Programy telewizyjne
Seria programów TV w lokalnych stacjach z udziałem kulinarnych
bohaterów: Patryk Dziamski, Ernest Jagodziński, Remigiusz Rączka.
Programy były wyemitowane na przełomie sierpnia i września 2021 r.
w telewizjach:
•

TVP 3 Poznań

•

TVP 3 Kraków

•

TVP 3 Katowice

Realizacje filmowe do obejrzenia na kanale YouTube OCRWK:

POZNAŃ

KRAKÓW

KATOWICE

Dodatkowo w telewizjach wyemitowane zostały spoty i zaproszenia
zachęcające do oglądania programów.

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej

Spoty radiowe

Zrealizowane zostały cykle spotów reklamowych w trzech
rozgłośniach radiowych we wskazanym regionie:
•

Radio Złote Przeboje

•

Rock Radio

•

Radio Pogoda

Radiowe spoty do odsłuchania:

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej

Materiały prasowe
Zamieściliśmy ogłoszenia prasowe
o programach w lokalnych dziennikach,
odpowiednio do regionu, w którym
wyświetlany był program:
•

Gazeta Wyborcza – wyd. katowickie

•

Gazeta Wyborcza – wyd. krakowskie

•

Gazeta Wyborcza – wyd. poznańskie

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej

Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:
www.podrobyregionalne.pl
Zawiera opis projektu, kilka słów o kampanii, prezentuje
materiały promocyjne oraz zdjęcia. Na stronie dostępne są też
materiały wideo ze znanymi szefami kuchni, którzy prezentują
dania z wykorzystaniem regionalnych składników i podrobów
wieprzowych.
Strona do wyświetlenia:

OTWÓRZ STRONĘ

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej

Skuteczność medialna
Telewizja TVP3:

- Katowice - 393 030 widzów (3 odcinek zrealizowano i wyemitowano dodatkowo jako bonus za długoletnią współpracę)
- Kraków - 71 362 widzów
- Poznań - 86 534 widzów
Radio: Złote Przeboje, Rock Radio, Radio Pogoda – 1 779 000 słuchaczy
Strona OCRWK z zakładką odnośnie projektu – ca. 300 odsłon miesięcznie
Objaśnienie wskaźników do następujących wykresów:
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%).

Wykres 1. Oglądalność (RCH) audycji premierowych wyemitowanych przez TVP3 Poznań w ramach promocji podrobów wieprzowych w kuchni
regionalnej
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Wykres 2. Łączna oglądalność (RCH) audycji "Rączka gotuje" wyemitowanej przez TVP3 Katowice w ramach promocji podrobów wieprzowych w kuchni
regionalnej
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Wykres 3. Oglądalność (AMR) audycji "Spichlerz smaków" wyemitowanej przez TVP3 Kraków w ramach promocji podrobów wieprzowych w kuchni
regionalnej
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Wykres 4. Średnia oglądalność (AMR) dwóch audycji wyemitowanych przez TVP3 Kraków w ramach promocji podrobów wieprzowych w kuchni
regionalnej
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Wykres 5. Oglądalność (AMR) spotów reklamowych wyemitowanych przez TVP3 Kraków w ramach promocji podrobów wieprzowych w kuchni
regionalnej
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Projekt 6:

Rolniczy Handel Detaliczny.

Sprzedaż bezpośrednia wieprzowiny.
Strona internetowa dedykowana:
www.handelrolniczy.pl
Środki przekazu:
Prasa, radio, telewizja, strona internetowa
Skuteczność:
Słuchalność w zasięgu tygodniowym - 530 000 słuchaczy
Łączna oglądalność – 86 000

Rolniczy Handel Detaliczny

Informacje o nowej ustawie
W świetle wprowadzenia nowej ustawy o detalicznym handlu
rolniczym stworzyliśmy kampanię informacyjną, która zawiera 6
programów telewizyjnych emitowanych w lokalnych stacjach TVP,
spoty radiowe oraz ogłoszenia prasowe.
Kampania ta powiązana jest z promocją polskiej wieprzowiny.
Informacja o polskim mięsie wieprzowym i jego przetworach podnosi
znaczenie tego gatunku jako produktu polskiego, o niepowtarzalnym
smaku, zdrowego i bezpiecznego o wysokiej jakości, którego zakup ma
jednocześnie wpływ na podniesienie dochodów polskich rolników,
hodowców i przetwórców, a co z tym się wiąże, ze wzrostem
gospodarczym naszego kraju.

Rolniczy Handel Detaliczny

Programy telewizyjne
W ramach projektu wyemitowano 6 programów w lokalnych
stacjach telewizyjnych, które zawierały:
-

Przekazanie konsumentowi wiedzy nt. wyrobów
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej jako produktów
bezpiecznych, podlegających rygorom sanitarnym, tym
samym które obowiązują w sprzedaży ogólnej

-

Podniesienie wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów w obrocie
RHD jako spełniających wysokie normy jakościowe, jako
produktów ekologicznych

Materiały filmowe dostępne na stronie projektu:

MATERIAŁY VIDEO

Rolniczy Handel Detaliczny

Ogłoszenia prasowe
W celu poinformowania zarówno sprzedawców jak
i konsumentów, informacje o programie zostały wydrukowane
i opublikowane w gazetach i czasopismach:
Gazeta Lubuska i magazyn Top Agrar.

Rolniczy Handel Detaliczny

Spoty radiowe
Informacje o programie zostały wyemitowane w lokalnych
rozgłośniach radiowych:
•

Radio Złote Przeboje (Zielona Góra)

•

Rock Radio (Poznań)

•

Radio Pogoda (Poznań)

Radiowe spoty do odsłuchania:

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Rolniczy Handel Detaliczny

Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:
www.handelrolniczy.pl
Zawiera opis projektu, opis zmian w ustawie o handlu rolniczym,
kilka słów o kampanii, prezentuje materiały prasowe. Na stronie
dostępne są też materiały wideo, podzielone na 6 tematycznych
odcinków.
Strona do wyświetlenia:

OTWÓRZ STRONĘ

Rolniczy Handel Detaliczny

Skuteczność medialna

Według danych AGB Nielsen (wskaźnik RCH), wszystkie 30 emisji programu Rolniczy Handel Detaliczny
osiągnęło wynik łączny ca. 86 000 odbiorców.
Radio: Złote Przeboje, Rock Radio, Radio Pogoda – 530 000 słuchaczy w zasięgu tygodniowym.

Objaśnienie wskaźników do następujących wykresów:
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%).

Wykres 1. Porównanie oglądalności (RCH) audycji promujących POLSKĄ WIEPRZOWINĘ na antenie
regionalnej TVP3 Gorzów
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Wielkanocne Śniadanie z Wieprzowiną

Wykres 2. Porównanie oglądalności (RCH) audycji promujących POLSKA WIEPRZOWINĘ na antenach regionalnych TVP S.A. w 2021 roku
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Projekt 7:

Zabawy kulinarne z wieprzowiną.

Promocja polskiego mięsa wieprzowego.
Strona internetowa dedykowana:
www.zabawykulinarne.pl
Środki przekazu:
Wydarzenia dla dzieci, telewizja lokalna, strona internetowa
Skuteczność:
Liczba uczestników wydarzeń – 420 dzieci
Łączna oglądalność - 47 375 widzów

Zabawy kulinarne z wieprzowiną

Spotkania z przedszkolakami
Akcja „Zabawy Kulinarne z Wieprzowiną” to cykl 20 spotkań w formule Warsztatów Kulinarnych
realizowanych w wybranych jednostkach przedszkolnych w porozumieniu lokalnym kuratorium.
Czas trwania jednego spotkania to min. 2 godziny zegarowe.
Działania „Zabawy Kulinarne z wieprzowiną. Promocja polskiego mięsa wieprzowego” zrealizowano w
poniżej wymienionych PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE M. POZNANIA:
1. Przedszkole nr 87,im. Jacusia i Agatki, ul. św. Czesława 6A, Poznań – 8.09.2021 (2 grupy)
2. Przedszkole nr 16, Pszczółki, ul. Sarmacka 105A, 61-616 Poznań – 13.09.2021 (2 grupy)
3. Przedszkole nr 141 im. Dziadka Borodzieja, Sarmacka 5, 61-616 Poznań – 14.09.2021 (2 grupy)
4. Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk”, ul. Michała Sobeskiego 1, 60-566 Poznań 16.09.2021 (3 grupy)
5. Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Akademia Smyka, ul. Grudzieniec 34, 60-601 Poznań, 21.09.2021
(1 grupa)
6. Przedszkole nr 8, ul. Bosa 16, 60-125 Poznań, 23.09.2021 (2 grupy)
7. Przedszkole Gaudium et Studium, ul. Św. Michała 56, 61-118 Poznań, 20.09.2021 (1 grupa)
8. Przedszkole Chatka Puchatka, Os. Cegielskiego 36, 62-020 Swarzędz, 22.09.2021 (2 grupy)
9. Przedszkole nr 6 Polne Kwiatki, Os. Lecha 79, 61-296 Poznań, 27.09.2021 (2 grupy)
10. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna w Poznaniu – realizacja programu TVP 3 Poznań –
22.11.2021

Zabawy kulinarne z wieprzowiną

Cel akcji

Dzięki programom zwiększamy wiedzę dotyczącą walorów zdrowotnych
mięsa wieprzowego. Głównym celem akcji jest kształtowanie
pozytywnych nawyków żywieniowych i zachęcenie najmłodszych
konsumentów do częstszego wykorzystania wyrobów wieprzowych w
codziennej diecie
Za powodzenie naszej kulinarnej misji edukacyjnej odpowiedzialni są
profesjonaliści. W spotkaniach biorą udział:
•

Dyplomowany pedagog

•

Zawodowy kucharz

•

Aktor animator

Zabawy kulinarne z wieprzowiną

Materiały multimedialne
Uzupełnieniem każdego z 20 spotkań jest przygotowanie materiału
dokumentacyjnego video, które – jeśli rodzice uczestniczących dzieci
wyrażą zgodę – zostało upowszechnione jako materiał w Internecie.

Tak się bawią kulinarne przedszkolaki:

Relacje ze spotkań dostępne
na kanale YouTube OCRWK:

OBEJRZYJ FILM

Zabawy kulinarne z wieprzowiną

Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:
www.zabawykulinarne.pl
Zawiera cel projektu, materiały archiwalne z poprzednich lat,
materiały wideo z aktualnej edycji, zdjęcia z zajęć i planów
filmowych.
Strona do wyświetlenia:

OTWÓRZ STRONĘ

Zabawy kulinarne z wieprzowiną

Skuteczność medialna
Wg szacunkowych obliczeń w zadaniu uczestniczyło na bezpośrednich 20 spotkaniach: ca. 420 dzieci w
wieku przedszkolnym.
Program telewizyjny wg raportu oglądalności TVP3 Poznań obejrzało 47 375 widzów
(zasięg pasma - premiera: 33 429, powtórka 13 896).

Objaśnienie wskaźników do następujących wykresów:
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%).

Wykres 1. Oglądalność audycji (RCH) z wydarzenia "Zabawy Kulinarne z Wieprzowiną" na antenie TVP S.A.
Oddział w Poznaniu
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Wykres 2. Oglądalność audycji (RCH) promujących polską wieprzowinę na antenach regionalnych TVP S.A. w 2021 roku
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Projekt 8:

Mięsna Wszechnica.

Porady kulinarne. Polska wieprzowina.
Strona internetowa dedykowana:
www.miesnawszechnica.pl
Środki przekazu:
Prasa, radio, telewizja, strona internetowa, social media
Wyniki wydarzeń:
Słuchalność w zasięgu tygodniowym – ca. 802 000 słuchaczy
Łączna oglądalność - 3 866 651 widzów
Liczba odbiorców w social mediach – 94 393

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

Programy telewizyjne
Zgodnie z umową TVP S.A. Oddział w Poznaniu w okresie
1-22 grudnia 2021 r. zrealizował i wyemitował 6 audycji
premierowych " Świadomy wybór konsumenta wyrobów
mięsnych w sklepach” o długości 4-5 min każdy.

Zasadniczym celem kampanii była promocja konsumpcji
polskiego mięsa wieprzowego, a w szczególności edukacja
konsumenta co do świadomego i racjonalnego wyboru polskich
wyrobów mięsnych w sklepach.
Celem projektu „Mięsna Wszechnica” jest stałe prowadzenie
kampanii informacyjno-promocyjnych w mediach, które
zwalczają niekorzystne trendy dla hodowców i producentów
polskiego mięsa wieprzowego i utrwalają pozytywny wizerunek
polskiego mięsa wieprzowego i jego przetworów w świadomości
konsumentów.

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

Programy telewizyjne

Emisje telewizyjne obejmują 6 odcinków programu, w którym
rozpoznawalni szefowie kuchni oraz eksperci kulinarni
i żywnościowi prezentują ciekawe przepisy na wieprzowinę,
podkreślają wartość i znaczenie wieprzowiny w diecie człowieka.
Wśród nich występują:
- Szef kuchni Patryk Dziamski
- Szef kuchni Andrzej Gołąbek
- Dr hab. Dariusz Lisiak
- Dr Bożena Grześ
Odcinki kręcone były w różnych lokalizacja, jak np. restauracja,
zakład przetwórczy czy sklep mięsny. Przedstawione zostały w
nich walory technologiczne mięsa wieprzowego, umiejętność
sprzedaży i ekspozycja towaru, czy rola sprzedaży mięsa w
usługach cateringowych.

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

Spoty radiowe

Wyemitowane zostały spoty reklamowe w rozgłośniach
radiowych: Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda
w Poznaniu.
Badanie słuchalności zostało przeprowadzone w RadioTracku,
dla fali październik 2021- grudzień 2021 r.

Radiowe spoty do odsłuchania
na oficjalnej stronie projektu:
POSŁUCHAJ SPOTÓW

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

Ogłoszenia prasowe

W celu poinformowania zarówno sprzedawców, jak
i konsumentów, informacje o programie „Jak sprzedawać więcej
mięsa i wędlin” zostały wydrukowane w prasie branżowej:
Gospodarka Mięsna, Top Agrar.

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

Strona internetowa

Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:
www.miesnawszechnica.pl
Zawiera opis projektu, prezentuje materiały promocyjne oraz zdjęcia z
planów filmowych.

OTWÓRZ STRONĘ

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

Oglądalność

Emisja audycji nastąpiła na antenie regionalnej TVP3 Poznań w dniach 10-22 grudnia 2021 r. wg
następującego harmonogramu:
Emisje antena TVP3 Poznań:
Audycja nr 1

18 grudnia

pasmo 19:05

zasięg pasma

37 786 widzów

Audycja nr 2

19 grudnia

pasmo 10:09

zasięg pasma

5 676 widzów

Audycja nr 3

20 grudnia

pasmo 17:05

zasięg pasma

5 438 widzów

Audycja nr 4

21 grudnia

pasmo 17:05

zasięg pasma

5 505 widzów

Audycja nr 5

22 grudnia

pasmo 16:30

zasięg pasma

8 404 widzów

Audycja nr 6

23 grudnia

pasmo 19:45

zasięg pasma

31 757 widzów

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

Oglądalność

Telewizja
Dane z „Raport z elektronicznego pomiaru widowni telewizyjnej” (badania telemetryczne) zrealizowany przez Nielsen
Audience Measurement Polska antena TVP3 Poznań - zasięg techniczny 3 866 651 widzów.
Radio
Całość badania obejmuje okres kampanii zrealizowanej w terminie 22.12.2021-29.12.2021 r. pt. MIĘSNA WSZECHNICA.
Słuchalność w wyżej wymienionym okresie wynosi 802 tysiące słuchaczy w zasięgu tygodniowym.

Objaśnienie wskaźników do następujących wykresów:
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%).

Wykres 1. Oglądalność (RCH) audycji "Świadomy wybór konsumenta wyrobów mięsnych w sklepach" na antenie TVP3 Poznań
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Wykres 2. Oglądalność (RCH) audycji na antenie TVP3 Poznań w ramach kampanii "W Mięsie Siła"
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Zabawy kulinarne z wieprzowiną

Świadomy wybór konsumenta wyrobów mięsnych w sklepach

Działania uniwersalne (kontynuacja z 2020)

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 (kontynuacja z 2020)

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 spójną opiekę informatyczną, graficzną
i marketingową

Mniej środków wydanych na zewnętrznych wykonawców pozwala
zwiększyć środki na działania przeznaczone bezpośrednio dla
odbiorców.

Działania uniwersalne (nowość 2021)

Powiększamy grono odbiorców
Działamy długofalowo!
Kampanie OCRWK w social mediach wywołują efekt kuli śnieżnej. Przy okazji
prowadzonych kampanii zdobywamy polubienia strony na Facebooku, a co za tym
idzie, pozyskujemy większą ilość użytkowników wysokiej jakości na terenie całego
kraju.
Ci użytkownicy otrzymają informacje o kolejnych projektach realizowanych
z ramienia naszego Cechu.

Dziękujemy za uwagę.

Ogólnopolski Cech Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy

Opracowanie prezentacji: Andrzej Łyszyk i dr inż. Bożena Grześ

