
 

 

TELEWIZJA 1. etap kampanii spot 30 sek. 

TELEWIZJA: 2. etap kampanii spot 15 sek. 

RADIO: spot 30 sek. 

OOH: 100 tablic 6x3 

PRASA: artykuły sponsorowane 

INTERNET (reklama video i display działania płatne i
organiczne na Facebook,  video na YouTube oraz bannery w
sieci reklamowej Google, artykuły contentowe na lokalnych
portalach) 

Kampania promocyjna 
o innowacyjności:

 „Nie musisz być Einsteinem” wystartowała!
 
 

CEL KAMPANII:
Chcemy obalić mit dotyczący innowacji i pokazać, że czasem
nawet niewielka zmiana może być innowacją.

Cel jest szerszy niż tylko innowacyjność w Funduszach
Europejskich. Zależy nam na tym, aby polskie firmy przestały
bać się „innowacyjności” i odważyły się po nią sięgać, przez co
staną się bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej. 
Chcemy też przygotować polskie firmy na ofertę Funduszy
Europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Kampania ma na celu promowanie STEP i Innovation Coach. 

Hasło przewodnie: 
„Nie musisz być Einsteinem, żeby wprowadzać innowacje z
Funduszy Europejskich”

Działania prowadzone będą w TV, radiu, OOH, prasie i
Internecie:

 Termin: 01.03 – 14.03.2021r.

Termin: 22.03 – 04.04.2021r.

Termin: 15 – 28.03.2021r. 

Termin: 15.03-28.03.2021r.

Termin: 01.03 oraz 08.03.2021 r.

Termin: 01.03-31.03.2021 r.



Innowacja są dla Ciebie – obalamy mit  innowacj i !  Mówimy,
że innowacje nie są czymś trudnym, zaawansowanym
technologicznie czy niedostępnym dla mniejszych
przedsiębiorców czy branż.

Masz wątpliwości  -  zapytaj  ekspertów  – w tej  sekcj i
użytkownicy znajdą najważniejsze informacje na temat STEP
oraz Innovat ion Coach.

Jak sf inansujesz swoją innowację - l ista aktualnych lub
zbl iżających s ię naborów w zakresie innowacyjności  oraz
oferta dla przedsiębiorców.

Zobacz jak zrobil i  to inni  – czyl i  inspirujące histor ie
przedsiębiorców z różnych branż,  którzy s ięgnęl i  po
innowacje.

STRONA DOCELOWA KAMPANII :
www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl

Na stronie docelowej użytkownik będzie mógł znaleźć
praktyczne porady,  jak skorzystać z dotacj i ,  zainspirować się .  

Zawartość strony będzie podzielona na 4 bloki  tematyczne:

PRAWDZIWA HISTORIA W SPOTACH REKLAMOWYCH:
Spoty w dwóch długościach 30' '  i  15 ' 'opowiadają prawdziwą
histor ię rodzinnej  piekarni  Piskorek.  W spocie wzięl i  udział
właściciele piekarni  -  ojc iec i  syn -  beneficjenci  Funduszy
Europejskich.
Linki  do spotów reklamowych:
Spot 30" :  https://youtu.be/H2DR3fSpaZk
Spot 15" :  https://youtu.be/CmoHaGXncsU

KANAŁY INNYCH INSTYTUCJI - Prosimy o promowanie naszej
kampani i  np.  poprzez dystrybuowanie spotów oraz
amieszczanie treści  w swoich mediach społecznościowych.


