
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
DISCOVER POLAND TO YOUR NEIGHBOURS 

 

Robocza nazwa projektu to “Discover Poland to Your Neighbours”. Konkurs ma na celu aktywowanie w 
mediach społecznościowych osób, które mają osobiste pozytywne skojarzenia z Polską (pozytywne 
wspomnienia związane z podróżami, rodziną, kulinariami i inne podobne) oraz byliby skłonni podzielić się tymi 
skojarzeniami w mediach społecznościowych. Dzięki temu dotrą oni z pozytywnym komunikatem o Polsce do 
swoich sąsiadów – głównie obcokrajowców - i zachęcą ich do wykonania działań socialowych a przez to 
spowodują ich zainteresowanie się Polską jako krajem, gdzie można wyjechać na wypoczynek. 

Przedmiotem przetargu jest: 

● identyfikacja grupy docelowej na rynkach anglojęzycznych,  
● stworzenie konceptu mechanizmu konkursowego,  
● produkcja konkursu, 
● realizacja konkursu: obsługa konkursu zgodnie z uzgodnionym przez Strony harmonogramem. 
 
1. Identyfikacja grupy docelowej.   
Zleceniodawca oczekuje od Wykonawcy rekomendacji co do:  

 
● sposobu identyfikacji osób, które mają skojarzenia z Polską, a żyją poza granicami Polski. Ze względu na 

fakt, że 2-gie i 3-cie pokolenie „Polonusów” może mieć ograniczoną zdolność w posługiwaniu się 
językiem polskim Wykonawca zarekomenduje język, w którym ma być prowadzona komunikacja, 

● kraju, w którym powinna być prowadzona płatna komunikacja konkursowa, 
● określenia zasięgu działań płatnych zarówno jako % grupy celowej, który zostanie nimi objęty jak i 

wyrażonej w bezwzględnej liczbie osób. 
 

2. Koncept mechanizmu konkursowego. 
Mechanizm konkursowy powinien uwzględniać: 

● sposób rekrutacji użytkownika do konkursu tak, aby chęć uczestnictwa wyrażona była w sposób 
bezpośredni (z uwzględnieniem wymagań RODO),  

● mechanizm pomiaru efektywności prowadzonych działań. Zleceniodawca jako jeden ze sposobów widzi 
pomiar liczby wyemitowanych postów z lansowanym hasztagiem #VisitPoland. Jednocześnie 
Zleceniodawca nie zamyka możliwości realizacji konkursu w oparciu o inny mechanizm, 

● prowadzenie komunikacji konkursowej przewidziane jest wyłącznie w mediach społecznościowych, 
● wybór wyłącznie jednej platformy SM (rekomendowany jest portal Facebook) ze względu na to, że 

trudno będzie ustanowić jeden wspólny standard pomiaru efektywności działań w różnych globalnych 
mediach społecznościowych (FB vs. INS vs. YT vs. TW etc.). Zleceniodawca dopuszcza możliwość 
wykorzystania platformy Instagram, o ile Wykonawca przedstawi takie KPI, które można będzie bez 
żadnych wątpliwości porównywać między oboma platformami,  

● w przypadku tej akcji Zleceniodawcy zależy na spontanicznych reakcjach użytkowników – Zleceniodawca 
nie planuje nawiązywania współpracy z influencerami, 

● Zleceniodawca oczekuje angażującej formy konkursu, która skłoni użytkowników do wzięcia udziału w 
zabawie, 

● dla najbardziej wartościowego (największa liczba akcji socialowych) uczestnika konkursu przewidziana 
jest nagroda (koszt zakupu oraz podatku od nagród leży po stronie Wykonawcy, koszty przelotów 
lotniczych zwycięzcy/ów konkursu do i z Polski leży po stronie Zamawiającego).  

 
Za akacje socialowe Zleceniodawca uważa takie działania, które są podjęte przez internautów w wyniku 
pojawienia się właściwych (wykorzystujących zaakceptowany przez Zamawiającego mechanizm pomiaru 
efektywności) postów publikowanych przez uczestników konkursu. Zleceniodawca oczekuje od Wykonawcy 
przedstawienia listy takich akcji wraz z metodologią ich oceniania. 
 



Zadaniem Wykonawcy będzie przedstawienie idei kreatywnej konkursu - motywu przewodniego będącego 
parasolem dla wykorzystywanej komunikacji. Idea kreatywna powinna jasno motywować i wzywać 
użytkowników z grupy docelowej do działania. 

Zadaniem Wykonawcy będzie zarekomendowanie jaka nagroda/ jakie nagrody zostaną przyznane oraz w 
jakim okresie będą one realizowane.  
 
Zleceniodawca oczekuje od Wykonawcy opracowania prawnych aspektów związanych z realizacją konkursu w 
tym także przygotowania regulaminu oraz nagrodzenia zwycięzców.  
 
Komunikacja wykorzystująca własne kanały Zleceniodawcy prowadzona będzie w tych państwach, w których 
mieszkańcy posługują się tym samym językiem. 
 

3. Produkcja konkursu. 
Zleceniodawca oczekuje od Wykonawcy produkcji rekomendowanych w punkcie 2 rozwiązań oraz 
wykorzystania narzędzi niezbędnych do realizacji konkursu w określonym przez Wykonawcę zakresie. 

Narzędzia powinny uwzględniać przynajmniej: 

● moduł dostępu do treści opublikowanych przez użytkowników w ramach konkursu wraz z oceną ich 
efektywności w realizacji celów kampanii, 

● możliwość porównywania (ranking) postępu użytkowników w realizacji akcji socjalowych,  

• możliwość porównywania (ranking) pojedynczych wpisów pod kątem realizacji akcji socjalowych. 
 

Zleceniodawca oczekuje od Wykonawcy zaproponowania takiego rozwiązania, które wyeliminuje zagrożenie 
pojawienia się w konkursie autonomicznego ruchu i „fake’owych” kont/wpisów. 

Zleceniodawca oczekuje obsługi konkursu przez Wykonawcę zgodnie z uzgodnionym przez Strony 
harmonogramem.  
 
4. Termin realizacja konkursu. 
Konkurs zacznie się we wrześniu 2018r.  
Celem jest wyłonienie zwycięzcy nie później niż do końca października 2018r.  
Wykonawca zaproponuje termin, w którym zwycięzca odbierze nagrodę. 

 
5. Wycena powinna pokazywać następujące elementy: 

• budżet mediowy przeznaczony na płatne działania reklamowe: Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym 
wg. rzeczywistych stawek, 

• koszt nagród (w tym także odpowiednie podatki), 

• inne koszty poniesione przez Wykonawcę. 
 
Koszty wahań kursowych leżą po stronie Wykonawcy. 

 
6.  Wskaźniki sukcesu (KPI). 
Zadaniem Wykonawcy jest opublikowanie w ramach konkursu nie mniej niż 2.000 (słownie: dwa tysiące) 
postów z lansowanym hasztagiem. 


