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CZYTELNICZKO, CZYTELNIKU!

Oddajemy w twoje ręce radykalnie praktyczny poradnik promocyjny 
dla organizacji pozarządowych. To jego drugie wydanie – uaktualnione 
i uzupełnione o nowe przykłady oraz pomysły. 

Poradnik powstał, ponieważ tylko trzy procent Polaków i Polek zna  
pojęcie trzeci sektor. Nie muszą. Ale dobrze, żeby twoją organizację 
znali i darzyli zaufaniem.

To podręcznik, choć o wielu rzeczach nie piszemy. Nie omawiamy  
teorii marketingu, promocji, PR, reklamy itp. Natomiast z dostępnych 
teorii i praktyki wybrałyśmy to, co naszym zdaniem najbardziej przyda-
je się w stowarzyszeniach i fundacjach, co pozwala im skutecznie pro-
mować działania.

Wykorzystałyśmy praktyczne doświadczenia z koordynowania róż-
nych ogólnopolskich działań promocyjnych, współpracy z organizacja-
mi z całego kraju oraz praktyki prowadzenia wielu szkoleń związanych 
z tymi tematami. 

Dlatego mamy nadzieję, że znajdziesz w nim wskazówki, których po-
trzebujesz. Życzymy, żeby to, co robisz, stawało się coraz bardziej roz-
poznawalne i zyskiwało akceptację tych, do których się zwracasz.

Bądźmy mocni w promocji!

Autorki
Małgorzata Borowska
Izabela Dembicka-Starska
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WSTĘP 9

WSTĘP

1.
KORZYŚCI Z PROMOCJI, CZYLI DLACZEGO
WARTO PRZECZYTAĆ TEN PODRĘCZNIK?

Promocja jest wszechobecna. Każdy i każda z nas ma z nią do 

czynienia na co dzień: idąc ulicą, robiąc zakupy, słuchając radia, 

surfując w internecie, głosując w wyborach, spędzając czas 

ze znajomymi, prowadząc organizację – jesteśmy odbiorcami 

i odbiorczyniami promocji. Zarówno biznes, jak i organizacje 

pozarządowe promują się, wykorzystując w większości 

te same metody i narzędzia (chociaż do innych celów).

BIZNES SPRZEDAJE: im więcej ludzi (klientów) kupi produkt (jogurt, 
książkę, samochód) bądź skorzysta z usługi (ubezpieczy dom, pójdzie 
do fryzjera), tym większy zysk i szansa utrzymania się firmy na rynku. 
Aby to osiągnąć, firma promuje produkty i usługi: przygotowuje oferty 
„kup dwie książki, trzecia gratis”, dołącza do gazet próbki kremu, pro-
ponuje zbieranie punktów w  programach lojalnościowych, reklamuje 
środki czystości w telewizji, zachęca do wakacji w tropikach z billboar-
dów, wrzuca ulotki do skrzynek pocztowych, wystawia na ulicach stoja-
ki zapraszające do salonu urody.

ORGANIZACJA CHCE OSIĄGAĆ ZMIANĘ SPOŁECZNĄ: im więcej ludzi 
poinformuje o swoich działaniach i zachęci do włączenia się w nie, tym 
skuteczniej rozwiąże istniejące problemy i  zmieni rzeczywistość. Aby 
to osiągnąć, organizacja promuje swoje działania: prowadzi stronę in-
ternetową, wrzuca ulotki z planem warsztatów dla dzieci do skrzynek 
pocztowych, zachęca z  plakatów na przystankach do segregowania 
śmieci, reklamuje festyn w prasie, wysyła e-maile z prośbą o przekaza-
nie pieniędzy, organizuje kampanię informacyjną zachęcającą do adop-
cji zwierząt ze schronisk.

I BIZNESOWI, I ORGANIZACJOM ZALEŻY NA DOTARCIU DO „KLIEN-
TÓW” I  PRZEKONANIU ICH, aby kupili produkt, skorzystali z  usługi, 
zmienili swoją postawę, wzięli udział w akcji. Ale organizacjom często 
jest trudniej: nie mają pieniędzy (lub bardzo mało) na promocję, mają 
ograniczony dostęp do osób czy instytucji, które się na promocji zna-
ją oraz potrafią ją zaplanować i zrealizować, czy też są przekonane, że 
lepiej po cichu robić swoje, niż szukać rozgłosu. A  tymczasem zyski 
z promowania działań są niebagatelne…

S
woje działania 
promują nie 
wszystkie 

organizacje. 
Szkoda, bo dzięki 
temu mogłyby być 
skuteczniejsze.
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