
Jak skutecznie i szybko zmienić 

postrzeganie jakości wody 

w kranie oraz jakości życia mieszkańców. 

Ogólnopolski Program Marki DomoVita 
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SPIS TREŚCI: 

 

1. Prezentacja projektu „ DomoVita”- pierwszej w Polsce 
ogólnopolskiej marki wody z kranu (slajd 3-12). 
 

2. Prezentacja silnej, lokalnej kampanii reklamowej 
wspierającej wprowadzenie DomoVity w Państwa 
miejscowości (slajd 13-36 ). 
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Zainwestowano ogromne środki finansowe  
w modernizację infrastruktury wodnej…, 

 
ale postrzeganie wody z kranu i stosunek do niej mieszkańców,  

nie zmieniły się! 
 
 

„Przecież tak wiele zrobiono, aby woda  
z kranu mogła osiągnąć obecną jakość” 
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Nie pije wody z kranu,  ponieważ jest zbyt twarda,  
zostawia osad na naczyniach i kamień w dzbanku.* 

Dlaczego 

Jedynie co ósma osoba (12,5%) najczęściej wybiera do picia wodę z 
kranu. Większość z nas sięga po wodę butelkowaną, przed spożyciem  
wody kranowej przegotowuje ją lub filtruje.  

potrzebna jest zmiana? 

26% Badanych źle ocenia jakość wody z kranu. 

38,4% 
Osób zapytanych przez PTPZ przyznało,  
że boi się, że woda ta może być niezdrowa.  

40% 
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Przykładowe opinie konsumentów**  

Źródło:  http://stressfree.pl/woda-z-kranu-gorsza-niz-z-butelki/) 

**(badanie opinii publicznej z 2011r.;  
http://www.kierunekwodkan.pl/artykul,5105,pij-wode-z-kranu- 
oszczedzaj-pieniadze-i-srodowisko.html) 
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Rosnąca świadomość i potrzeba dbałości o zdrowie 
powoduje, że coraz większą wagę mieszkańcy przywiązują  

do czynników środowiskowych wpływających na ich zdrowie 
oraz samopoczucie. 
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Bo nie zmieniło się  „opakowanie” wody.   
Dlatego mieszkańcy myślą,  

że nic się nie zmieniło. 
 
 
 

Dlaczego nie zmieniła się percepcja wody z kranu ? 
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Samorządy zaczynają dostrzegać, że wysoka jakość wody 
może być atutem i wpływa na jakość życia w mieście.  

8 



Pobudzić, poruszyć, uruchomić wyobraźnię,  
zainspirować, zaimponować, uświadomić, zmotywować do działania  

nadać wodzie unikalny wizerunek, język, charakter, estetykę. 
 

Aby zmienić wyobrażenie wody, nie wystarczy  
racjonalny przekaz - trzeba wkroczyć w sferę emocji! 

Co należy zrobić? 
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Cel przedsięwzięcia 

Obecnie woda w kranu postrzegana jest głównie  
jako woda użytkowa, o wątpliwej jakości,  

nie nadająca się do bezpośredniego spożycia. 

W związku z tym potrzebna jest zmiana tej percepcji poprzez: 

Stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki  
wody pitnej prosto z kranu.  

Potrzebna jest marka, z której siły będzie  
korzystać przedsiębiorstwo wodociągowe! 
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CEL 
Pragniemy, aby mieszkańcy mieli świadomość co zostało zrobione, że 

mają w domu, w kranach: 
 

- prawdziwy skarb pełen cennych minerałów 
- wodę, po którą nie muszą chodzić do sklepu i dodatkowo przepłacać. 

-  źródło życia, które wpłynie na ich zdrowie 
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CEL dodatkowy: 
 

 Chcemy edukować jak ważne dla zdrowia jest prawidłowe nawodnienie 
organizmu.  

Jak wpływa na odporność, prawidłową wagę, samopoczucie, na nasz 
mózg - zdolność koncentracji, zapamiętywania. 

Jak redukuje wiele dolegliwości: bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, 
rozstroje żołądka i bóle głowy.  

Nauka udowodniła to, że lepsze zdrowie możemy mieć dzięki 
nawodnieniu, które jest w zasięgu ręki, w kranie. 
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A teraz przedstawiamy 
naszą markę :  
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 Aby mieszkańcy w końcu docenili,  
co zostało zrobione : 

 
 

• Potrzebne są działania marketingowe 

• Potrzebna jest silna, lokalna kampania 
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MOCNA LOKALNA KAMPANIA  
REKLAMOWA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO W CENIE LICENCJI 

Z wykorzystaniem tradycyjnych środków przekazu 
i najnowocześniejszej technologii! 
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„Wszyscy się dowiedzą” siła lokalnej  kampanii do 
mieszkańców : 
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Specjalne materiały 

filmowe, graficzne  

i tekstowe DomoVity  

z nazwą Państwa 

miejscowości  

Nazwą miasta rozpocznie 

się i  zakończy film 

reklamowy DomoVita 

Ponad 50%  mieszkańców 

obejrzy film promocyjny 

 na Youtubie, Facebooku, 

Instagramie. 

Dotrzemy  

z wiadomościami 

sms do 30% Państwa 

mieszkańców 

Dodatkowo ponad połowa 

mieszkańców będzie miała 

kontakt z naszym 

komunikatem w formie 

graficznej i tekstowej w 

internecie.  

Do wszystkich domów 

dotrze folder z informacją  

o wejściu DomoVity  

do miasta. 

Szczegółowe parametry kampanii będą doprecyzowane i dostosowane do wielkości danego miasta na etapie podpisywania umowy  



  
 

 

 
 

 

Tak będzie rozpoczynał się spot promujący Państwa miejscowość   - przykłady 
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Tablice końcowe spotu dedykowane miastu - przykłady 
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Zobacz cały film reklamowy (kliknij lub skopiuj linki) 

19 

https://youtu.be/N_l_azSZQEU 

https://youtu.be/K5l9b_r19Z4 

https://youtu.be/lqEWSBeq2P8 

https://youtu.be/D06SJssS0Jw 

https://youtu.be/N_l_azSZQEU
https://youtu.be/K5l9b_r19Z4
https://youtu.be/lqEWSBeq2P8
https://youtu.be/D06SJssS0Jw


WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ 
Siła internetu i najnowszych narzędzi to:   

 

Dotarcie filmu DomoVity do ponad 50% mieszkańców 
Stały kontakt mieszkańców z materiałami promocyjnymi 

Lokalna kampania w internecie oraz na serwisach społecznościowych 
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WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ 
Dzięki reklamom w sieci Google 

Reklama graficzna w sieci google 

Reklama w wyszukiwarce 
 

- tysiące wyświetleń banerów reklamowych  
z nazwą Państwa miejscowości, z którymi 
mieszkańcy będą mieli intensywny kontakt 
przez miesiąc 

 
- w wyszukiwarce internetowej na tysiącach 

stron, które odwiedzą mieszkańcy pojawi się 
informacja graficzna i tekstowa o DomoVicie 
w państwa miejscowości. 
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SMS-y promujące  
DomoVitę skierowane  
do 30 % mieszkańców. 

WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ  
Dzięki SMS-om 
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Ulotki  
do wszystkich 
gospodarstw  
domowych 

WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ 
Dzięki ulotkom dla mieszkańców 
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WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ… 

TAK SILNEJ LOKALNEJ KAMPANI JESZCZE NIE BYŁO,  
 reklamą zetknie się zdecydowana większość mieszkańców. 

 
WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ  

że mają w kranach najlepszą wodę. 
 

WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ   
że władze miasta dbają o swoich mieszkańców. 

 
WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ  

jak należy spożywać wodę,  
aby miała jak  największy wpływ na zdrowie. 
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Przykładowe wizualizacje  
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Projekt - Billboard 
Wizerunkowy 

Miejsce na logotyp Twojego  
przedsiębiorstwa 

Miejsce na www 
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Projekt - Prasa 
Wizerunkowa i handlowa 

Miejsce na www 

Miejsce na logotyp Twojego  
przedsiębiorstwa / nazwę miasta  
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Wizerunkowa i handlowa 

Projekt - Prasa 

Miejsce na www 

Miejsce na logotyp Twojego  
przedsiębiorstwa / nazwę miasta 
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Projekt - Ulotka 

Miejsce na www 

Miejsce na logotyp Twojego  
przedsiębiorstwa / nazwę miasta 
 

Wizerunkowa i handlowa 
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Przykład 
obrandowania 
poidełka 

Szkoły i instytucje publiczne 
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Przykład 
obrandowania 
saturatora   

Miejsce na www 

Miejsce na logotyp Twojego  
przedsiębiorstwa / nazwę miasta 
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Projekt 
Samochód firmowy 
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Marka DomoVita  
- skuteczny sposób na zmianę  

postrzegania wody z kranu  
w Państwa miejscowości 
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Twórcy marki DomoVita 
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- Grupa biznesowa z 26-letnim doświadczeniem 
- ponad 150 wprowadzonych i setki prowadzonych  marek komercyjnych 

 
 
 
 
 

           
     Z olbrzymim doświadczeniem budowy  STRATEGII DLA REGIONÓW I MIAST 

 
 
 
 

Twórcy marki DomoVita 
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Uwaga:  przedstawiony materiał oraz zawarte w nim treści i projekty są chronione prawem autorskim Sadowski Sp. z o.o. 30-114 Kraków, ul. Flisacka 3a/2  

Zapraszamy do współpracy, 
niech WSZYSCY SIĘ DOWIEDZĄ! 

Kontakt: 601 412 550 
domovita@demo.com.pl 

 

www.domovita.pl 
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