
RAPORT Z DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH 
W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ 

BEZPIECZEŃSTWO – KUPUJĘ TO!



Najważniejsze informacje

1 cel – promocja bezpiecznych zakupów > 2 tys. publikacji w mediach

6 organizacji działających wspólnie na rzecz  

bezpieczeństwa

> 24,2 mln osób zasięgu publikacji 

medialnych

16 patronów medialnych, zaangażowanych 

w promocję odpowiedzialnych postaw

>27,5 tys. odbiorców postów na Facebooku

12 informacji prasowych > 938 tys. osób zasięgu płatnych postów 

na Facebooku



6 organizacji 
działających 

wspólnie na rzecz  
bezpieczeństwa

Inicjatorem kampanii 
jest Polska Rada 

Centrów Handlowych 



16 patronów medialnych, zaangażowanych 
w promocję odpowiedzialnych postaw



Oraz posty na profilach społecznościowych – to 
wszystko, by solidarnie promować bezpieczne 

zakupy

Banery i artykuły na 
stronach patronów 

kampanii



Współpraca z mediami

12 > 2 tys. >24,2 mln 
informacji prasowych publikacji osób zasięgu publikacji



Konferencja 
prasowa, by 

edukować tych, 
którzy edukują 
społeczeństwo

KLUCZOWY PRZEKAZ:

Galerie handlowe wraz 
z najemcami apelują do 

klientów o solidarną troskę 
o bezpieczeństwo podczas 

świątecznych zakupów„
”>410

Liczba publikacji 
po konferencji

Dotarcie

66
Liczba uczestników

konferencji

>15 mln osób

https://www.youtube.com/watch?v=VXsIDUIBCBA&ab_channel=PolskaRadaCentr%C3%B3wHandlowych


Dedykowana strona poświęcona bezpiecznym 
zakupom: www.kupujebezpiecznie.pl

Klienci mogą dowiedzieć się z niej, jakie 
rozwiązania wprowadzono w centrach 

handlowych, by chronić ich zdrowie oraz jak 
zachować się podczas zakupów, by 

bezpiecznie nabyć ulubione produkty.

Zarządcy i właściciele obiektów 
handlowych oraz sklepów i punktów 
usługowych mogą z witryny pobrać 

plakaty i ulotki informujące 
o zasadach obowiązujących podczas 

zakupów. 



Graficzne materiały informacyjne
Dostępne bezpłatnie dla każdego 



Profil kampanii 
na Facebooku

99
postów

502 
reakcje

27 533
Łączna liczba odbiorców



w galerii,

kinie,

restauracji, 

salonie fryzjerskim,

na sali zabaw dla dzieci

oraz w siłowni. 

#kupujębezpiecznie 
na Instagramie

Edukacja za pomocą 
24-godzinnych animacji stories. 
Publikacje dot. obowiązujących 

zasad zachowania się:

Dodatkowe posty promujące 
zasadę DDM – dystans, 
dezynfekcja, maseczka. 



Bezpieczeństwo –
kupuję to! na 

targach Antycovid
Expo w Krakowie

14-15 października 2020



Nasza kampania na 
konferencji magazynu 

Obiekty
27 listopada 2020



Zintensyfikowane działania na rzecz 
bezpieczeństwa w listopadzie i grudniu

Plakat PRCH, ZPPHiU oraz ZPPOHiP przypominający 
o zasadach DDM, który właściciele i zarządcy centów 

handlowych drukowali i rozdawali najemcom.



Poradnik dla klienta: 
jak zaplanować bezpieczne zakupy?

Zrób listę zakupów – w notesie, aplikacji, na kartce. Dzięki temu czas 

spędzony w sklepie będzie bardziej efektywny.

Zaplanuj swoją wizytę w galerii - wybierz dzień i godziny, w których 

jest najmniej osób – podpowiadamy: najlepiej do godz. 15:00 od 

poniedziałku do czwartku. 

Wchodząc do obiektu, zawsze przed rozpoczęciem 

zakupów zdezynfekuj ręce. 

Trzymaj dystans – minimum 1,5 metra od pozostałych kupujących.

Bądź jak ninja – zakrywaj nos i usta, najlepiej maseczką.

Poluj w pojedynkę – na zakupy wybieraj się sam.

Pamiętaj: „towar macany, należy do macanta” – dotykaj tylko tych 

produktów, którymi jesteś zainteresowany.

Staraj się płacić bezdotykowo.

Bądź cierpliwy i uprzejmy jeśli zaistnieje konieczność czekania 

na wejście do sklepu lub galerii.

Słuchaj komunikatów głosowych, reaguj na polecenia obsługi centrum 

handlowego – Twoje zdrowie i bezpieczeństwo, to również zdrowie 

i bezpieczeństwo Twoich najbliższych.
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Poradnik PRCH, który zachęcał klientów do zaplanowania zakupów, 
by uniknąć przedświątecznych kolejek i dużych zbiorowisk ludzi. Został 

przesłany do mediów wraz z szeregiem praktycznych porad, 
pozwalających na bezpieczne nabycie produktów.



Płatna kampania przedświąteczna na Facebooku
CELE KAMPANII:
• Zwiększenie zainteresowania tematem bezpiecznych zakupów
• Propagowanie porad, dzięki którym odbiorcy mogą zrobić przedświąteczne zakupy bez 

narażania zdrowia

ODBIORCY:
• Mieszkańcy miast, w wieku 20-50 lat, którzy interesują się zakupami i centrami handlowymi

KLUCZOWY PRZEKAZ:
• Jak bez narażania zdrowia zrobić zakupy

CZAS TRWANIA:
• 14 dni (9- 23 grudnia)

ZASIĘG: 

Reklama przyniosła bardzo dobre efekty, większą niż 
zakładana liczbę wyświetleń i trafiła do szerszego grona 
odbiorców. Początkowo planowy zasięg: 750 tys. osób.

ŁĄCZNA LICZBA WYŚWIETLEŃ POSTÓW:

> 938 tys. osób

> 1,32 mln




