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krok po kroku - wytrwale do celu

Czym jest kampania medialna? 

to szereg zorganizowanych działań reklamowych prowadzących do określonego
celu, wykorzystujących jeden lub szereg różnych, powiązanych ze sobą środków
przekazu popierających sprawę, o którą się walczy. Najbardziej ogólnym celem
kampanii reklamowej jest wywarcie wpływu na decyzje i zachowania
konsumentów na rynku. Dlatego też często uważa się, że jednym z
najważniejszych elementów kampanii reklamowej jest przyciągnięcie uwagi
osób, do których jest ona kierowana.



muszą:

• być cykliczne, długofalowe i stosowane przy użyciu wszystkich 
możliwych form komunikacji,

• być czytelne i proste w odbiorze,

• być skierowane do wszystkich, nie tylko zainteresowanych

krok po kroku - wytrwale do celu



kampania dla wody

Przekonać, że:

• Wodę Bydgoską można pić prosto z kranu 
(bo jest czysta, dobra i bezpieczna dla zdrowia)

• Woda Bydgoska nie jest najdroższą wodą w Polsce 
(bo w ciągu 5 lat spadła z pierwszej aż do  szóstej setki)



kampania dla wody

• od 2012r. cyklicznie nagrywany
program „Woda Bydgoska”–
najpierw 12 odcinków rocznie, a
po roku już 24 odcinki

• spotkania z młodzieżą od
przedszkola do szkoły średniej –
lekcje o wodzie i jej piciu prosto z
kranu

• poidełka w szkołach (ok. 140
sztuk w całej Bydgoszczy)



• akcja woda dla bydgoszczan – od 2012 w okresie letnim najpierw 
cysterna z wodą bydgoską, a od dwóch lat (2016) dwa saturatory 
podłączone bezpośrednio do sieci w najbardziej ruchliwych 
punktach miasta

• jedyne w Polsce zawody w obrębie 
miasta na otwartej rzece Brdzie –
Zawody pływackie „Woda Bydgoska”

kampania dla wody
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Woda Bydgoska to najwyższa jakość

kampania dla wody
jak zmierzyć efekt naszej kampanii? 

Każdego roku prowadzone jest, przez niezależną od nas firmę,
badanie satysfakcji klienta. Dzięki temu możemy
zaobserwować efekty naszych działań i określić obszary, które
wymagają większej uwagi i nowych działań.
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kampania dla deszczu

Przekonać, że:

• zmiany klimatyczne są nieuchronne
(i niosą za sobą odczuwalne skutki dla każdego)

• nie ma takiej rury, która jest w stanie odebrać deszcz nawalny 
i odprowadzić deszczówkę natychmiast do kanalizacji deszczowej
(dlatego potrzebne są działania, które umożliwią zagospodarowanie wód opadowych)



kampania dla deszczu

Przekonać, że:

• taryfa za deszczówkę – to żaden podatek od deszczu
(tylko opłata za użytkowanie kanalizacji deszczowej wyłącznie dla tych, którzy z niej 
korzystają)

• niezbędna jest zmiana w myśleniu i jej wdrożenie w działaniach 
związanych z planowaniem przestrzennym
(bo indywidualna pomysłowość Kowalskiego może pomóc, ale nie rozwiąże 
problemu)



• poznaj przeciwnika - bądź gotowy na zmiany, którymi natura może Cię zaskoczyć

• prognoza modelu opadowego do 2050 roku – możliwa symulacja zachowań.
W tym m. in. odpływy powierzchniowe, przepływy w sieciach, analiza wylewów
do kanalizacji deszczowej, modele retencji rozproszonej i ryzyka powodzi

• analiza hydrauliczna systemu odwadniania miasta warunkiem powodzenia
dla rozwiązań projektowych.

kampania dla deszczu

INNOWACJA



• nie każda ulewa musi nas zalewać

• deszcz nie musi być stratą. Może oznaczać … zysk!

• jest gotowy katalog rozwiązań - to dobra ściąga do 
wykorzystania.

kampania dla deszczu

WYKORZYSTAJMY SIŁĘ DESZCZU!



Czy wiesz, że niedostosowanie systemu kanalizacji deszczowej 
do obowiązujących zaleceń może mieć opłakane skutki?:

kampania dla deszczu

NIE KAŻDA ULEWA MUSI NAS ZALEWAĆ 



kampania dla deszczu

daj odpocząć wodomierzowi ogrodowemu i wykorzystaj deszczówkę!

DESZCZ NIE MUSI BYĆ STRATĄ, MOŻE OZNACZAĆ … ZYSK!

zamiast do kanalizacji deszczówka może 
trafić do rowu lub na uliczny pas zieleni



kampania dla deszczu

domy jednorodzinne

drogi

osiedla

parki

zabudowa zwarta

place i parkingi

JEST GOTOWY KATALOG ROZWIĄZAŃ - TO DOBRA ŚCIĄGA DO WYKORZYSTANIA 



kampania dla deszczu

JEDNOZNACZNA INFORMACJA: 
TARYFA – TO NIE JEST KOLEJNY PODATEK 
(wyjaśniamy każdemu klientowi MWiK kto zapłaci i za co oraz w jaki 
sposób zostanie ta opłata naliczona)



kampania dla deszczu

OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE BRANŻOWE 
Bydgoska Retencja +2050. Budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do
zmian klimatycznych – doświadczenia bydgoskie

Bydgoska Retencja +2050. Standardy dla wód
opadowych – modelowanie, projektowanie,
wykonawstwo i eksploatacja



kampania dla deszczu

KATALOG ZIELONO – NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY



kampania dla deszczu

Woda Bydgoska
w TVP Bydgoszcz

CYKL PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

„Ale co? Deszczowe H2O”
w telewizji internetowej



kampania dla deszczu

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, INTERNET

funpage deszcz to zyskwww.deszcztozysk.bydgoszcz.pl
nowa strona internetowa – tylko dla deszczu

http://www.deszcztozysk.bydgoszcz.pl/


kampania dla deszczu

NA RAZIE MIASTO PŁACI ZA CIEBIE, ALE TY NIE PRZEŚPIJ SWOJEGO ZYSKU!

• dopłata za deszczówkę nie jest wieczna 
(Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę o dofinansowaniu gospodarstw domowych na okres 
trzech lat)

• jeśli nic nie zrobiłeś, straciłeś już półtora roku
(za chwilę dołączysz do grupy, która będzie musiała płacić)

• może twój sąsiad już oszczędza wodę i pieniądze?
(zapytaj co zrobił, może Ci podpowie)



kampania to wyzwanie dla zespołu



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

zapraszam na konferencję Bydgoska retencja +2050 w dniach 
17-18 października 2019 roku


