
Ogólnopolska kampania na rzecz  
przeciwdziałania niepłodności 

  



Przygotowanie kampanii 



Patronaty honorowe 



Gadżet kampanii 
Bransoletka z kamieni płodności – jadeitów – ze srebrną zawieszką z grawerem „Płodna Polka” 



Ambasadorka kampanii 
Katarzyna Burzyńska 



Strona www.plodnapolka.pl 



Ogólnopolskie badanie opinii 

• Cel badania: poznanie postaw Polek związanych z diagnozowaniem ich 
zdolności rozrodczych 

• Realizacja: Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie Klinik 
Leczenia Niepłodności „Bocian” 

• Termin realizacji: 28-31.01.2014 
• Technika: ankieta internetowa RTS 
• Dobór próby: losowo-kwotowy 
• Analizowana grupa: 269 kobiet w wieku 18-35 lat 
• Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, 

by odpowiadała strukturze kobiet w wieku 18-35 lat 
• Pytania filtrujące zastosowano w badaniu tak, by żadna respondentka 

nie miała dziecka oraz by wszystkie planowały zajście w ciążę 
• Konstrukcja wagi demograficznej uwzględnia zmienne społeczno-

demograficzne takie jak płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkości 
miejscowości zamieszkania, a także zmienne związane z szeroko pojętym 
stylem życia 



Opracowanie materiałów edukacyjnych 



Raport „Płodna Polka” 
na podstawie ogólnopolskiego badania opinii 



„Płodność w życiu kobiety” 



„Płodne rady” 



Teaser kampanii 



Teaser kampanii 

Teaser miał na celu wywołanie zainteresowania opinii publicznej kampanią 
poprzez wykreowanie pola do snucia domysłów na temat rzekomej ciąży gwiazdy.  
 

Jestem bardzo szczęśliwa mogąc przyznać, że będę mamą 
– Katarzyna Burzyńska 

 
W rzeczywistości słowa będę mamą odwołują się do wiedzy Katarzyny Burzyńskiej 
na temat jej zdolności rozrodczych po wykonaniu badań Pakietu kobiecego.  



Teaser kampanii 



Teaser kampanii 

W ciąży nie jestem, ale będę. Wiem, że będę mogła być, bo zrobiłam badania 
Pakietu Kobiecego. Dlatego też mogę zaplanować macierzyństwo zdrowo, 
świadomie i szczęśliwie. I tego życzę wszystkim kobietom - tym w moim wieku, po 
30. i tym młodszym również. Badajmy się, diagnozujmy swoją gospodarkę 
hormonalną, a potem bądźmy mamami! – Katarzyna Burzyńska 



Konferencja inaugurująca kampanię 
3 kwietnia 2014 



Konferencja inaugurująca kampanię – 3 kwietnia 2014 roku 



Obecność kluczowych mediów na konferencji inaugurującej 
kampanię 



Akcje kampanii 



15 maja    12 czerwca  23 października 

Akcje „Płodne dni” – bezpłatne badania „Pakietu kobiecego” 



Konkurs „Wygraj Pakiet kobiecy!” 

Źródło: wysokieobcasy.pl, 27.06.2014  



Działania medialne 



Wybrane publikacje 



Wybrane publikacje 



Wybrane publikacje 



Wybrane publikacje 



Wybrane publikacje 



Efekty medialne 
kwiecień-grudzień 2014 

Liczba publikacji 
dotyczących 

kampanii w mediach 
 

1248 

Zasięg publikacji* 
 
 
 

19 969 030 

AVE publikacji* 
 
 
 

2 854 136 zł 

* Nie uwzględniono wszystkich publikacji 




