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Jak doświadczamy rzeczywistości 

Podświadomie 
 i emocjonalnie 

Świadomie i racjonalnie Świadomie i racjonalnie 



Wartość (PLN) emocji dla firmy 
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Źródło: How Emotions Drive a Customer Experience, Colin Shaw, Beyond Philosophy 2012 

 

Poziom 

reprezentacji 

Szczęście, 

zadowolenie 

Poziom rekomendacji 

Zaufanie, skupienie, wartość, 
bezpieczeństwo, zaopiekowanie  

Poziom uwagi 

Zainteresowanie, energiczność, badawczość, pobłażliwość, 
pobudzanie 

Poziom niszczący 

Irytacja, niezadowolenie, zdenerwowanie, poganianie, zaniedbanie, nieszczęśliwy, 
frustracja, rozczarowanie 



Nowe podejście  
do komunikacji 

• Zaufanie – wiarygodne, profesjonalne źródło informacji o 
producentach i ich produktach, autoryzowanych wykonawcach, 
dystrybutorach, architektach i developerach – dla najlepszych 

• Skupienie – w jednym miejscu, po jednym zalogowaniu się, 
wszystko co związane z budownictwem – od pomysłu po klucz 

• Zaopiekowanie – zawsze dostaniesz odpowiedź i pomoc 
w rozwiązaniu problemu od ludzi, którzy się na tym znają – 
wujek dobra rada (doradca techniczny, dystrybutor, 
wykonawca) 

• Bezpieczeństwo – gwarancja jakości - system 
rekomendacji, opiniowania, oceniania i udostępniania 
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Unikalna e-przestrzeń dla ludzi, dla których 
emocje i jakość życia mają znaczenie 



Komunikacja wielowymiarowa 

Producenci 

Developerzy 

Projektanci 

Wykonawcy 

Dystrybutorzy 

Eksperci 

Inwestorzy 

Mieszkańcy 
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Korzyści 
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Producent 

Dystrybutor Wykonawca 

Emocje pod kontrolą = stabilny wzrost sprzedaży 

Lojalność emocji – z tego trudno zrezygnować 

 

Czas Klienta to Twój pieniądz <=> 

błyskawiczny przepływ informacji 

Unikalność trudna do podrobienia 

 

Szerszy dostęp do 
wykonawców i 
inwestorów = większa 
sprzedaż 

Promowanie usług przez sieć 
dystrybutorów i producenta = 
większa sprzedaż 
 
Udział w szkoleniach bez 
wychodzenia z domu 
Dostęp do fachowej informacji  

Unikalna obecność  
w Internecie:  

social media, strona www, 
pozycjonowanie, rekomendacje 





To działa – case study! 

9 

ZAPROSZENIE DO AKCJI 

W 2013 wspólnie z Państwem i kibicami 
chcemy wyremontować min. 3 Domy Dziecka 
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Ilu Twoich klientów, wykonawców, 
dystrybutorów i inwestorów interesuje się piłką? 

Social media to przestrzeń pełna kibicowskich emocji 
TO PRZESTRZEŃ, KTÓRĄ ŚWIETNIE ZNAMY! 

Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców 
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W 7 dni dotarliśmy do ponad  
350 tysięcy ludzi! 

To więcej niż miesięczna oglądalność kilku portali  o tematyce BUDOWNICTWO,  
NIERUCHOMOŚCI, WNĘTRZA z TOP 20 Megapanel PBI/Gemius! 



Akcja trwa jedynie  
ok. miesiąca! 
Działamy tam, gdzie są ogromne emocje :) 
W świecie kibiców, ich znajomych i rodzin! 

Chcemy  
dotrzeć do  

MILIONA osób!!! 



Raport z akcji 



Ranking aktywności za  



Kolorują z nami 

Stowarzyszenia kibiców: Boniek i Miss Polski (zobacz filmy): 

Kluby: 

+ ponad 20 stron i profili kibicowskich 

+ blisko 20.000 osób! 

Firmy: 

https://www.facebook.com/photo.php?v=533451526691353
https://www.facebook.com/photo.php?v=533667163336456


Kolorujemy  
na stadionach 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.248513791953554.1073741838.240692129402387&type=1


Oferta 

Proponujemy Ci rozgłos w zamian za sponsoring materiałów i usług na potrzeby 
remontów minimum 3 Domów Dziecka w 2013 roku: 

 

Miękka komunikacja - informacje o aktywności sponsorów w projekcie 
 w trakcie trwania METAMORFOZY – min. 1 post tygodniowo do fanów 
strony www.facebook.com/Kolorujemy  – chcemy dotrzeć do 1 mln 
Polaków . 

Konkurs METAMORFOZA na stronie internetowej 
www.kolorujemydzieciom.pl (strona w budowie): 
 

Etap 1 - projekt – architekci i studenci projektują METAMORFOZĘ  
z użyciem materiałów sponsora – planowany start 06.2013 - 
zakończenie 08/09.2013. 
 
Etap 2 – wykonanie - uczniowie szkół budowlanych i nadzorujące 
firmy wykonawcze realizują METAMORFOZĘ na podstawie projektu  
z zastosowaniem materiałów i standardów jakościowych sponsorów 
w zakresie montażu/instalacji - planowany start 09/10.2013 - 
zakończenie  max. 03.2014. 

http://www.facebook.com/Kolorujemy
http://www.facebook.com/Kolorujemy


Proszę  sobie wyobrazić, że 
równolegle  do KOLORUJEMY 
prowadzona jest akcja 
prosprzedażowa. 
 
Niezły potencjał synergii, 
prawda? :)  
I do tego pomagamy dzieciom! 


