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Szanowni Państwo,  

jako organizatorzy kampanii #PSSEdlaZAWODOWCÓW mamy przyjemność zaprosić Państwa 
do współpracy przy tworzeniu tego wyjątkowego projektu.  

Proponujemy współpracę partnerską w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej 
dotyczącej szkolnictwa branżowego w formie:  

 udziału w filmach kręconych w Państwa firmie;  

 promocji w mediach społecznościowych.  

Koncepcja kampanii #PSSEdlaZAWODOWCÓW powstała w odniesieniu do odpowiedzi  600
ankietowanych uczniów szkół podstawowych z regionu pomorskiego i kujawsko-
pomorskiego.  

Uczniowie wskazali, że filmy powinny pokazywać rzeczywistą pracę w danym zawodzie 
w odniesieniu do oczekiwań większości ludzi na jego temat, a także zawierać informacje o: 

 zarobkach w danym zawodzie;

 plusach i minusach pracy na danym stanowisku;

 umiejętnościach oczekiwanych przez pracodawców;

 ścieżce rozwoju kariery. 

#PSSEdlaZAWODOWCÓW



Twarzą kampanii będzie młody człowiek (youtuber), który w filmach będzie przedstawiać 
Państwa firmę w formie vloga. Kampania będzie realizowana we współpracy z profesjonalną 
agencją PR, która zajmie się stroną techniczną produkcji filmów, a także promocją w mediach 
społecznościowych. 

Odbiorcami naszej kampanii w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim będą: 

#PSSEdlaZAWODOWCÓW

województwo 
pomorskie

szkoły 
ponadpodstawowe: 

354

szkoły podstawowe: 

730

województwo 
kujawsko-pomorskie

szkoły 
ponadpodstawowe: 

388

szkoły podstawowe: 

677

ŁĄCZNIE

2149 szkół

Zasięg kampanii #PSSEdlaZAWODOWCÓW:

uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej;

uczniowie szkół branżowych I i II stopnia, a także techników i liceów 
ogólnokształcących;

rodzice i opiekunowie uczniów; 

doradcy zawodowi;

dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły;

nauczyciele. 



#PSSEdlaZAWODOWCÓW



Kampania #PSSEdlaZawodowców zostanie wypromowana poprzez: 

 stworzenie dedykowanego kanału kampanii na YouTube;  

 promocję na stronie internetowej organizatora oraz jego Partnerów; 

 promocję w mediach społecznościowych: Facebook, Twi�er, LinkedIn, TikTok; 

 promocję w szkołach branżowych;  

 promocję w mediach lokalnych i ogólnopolskich;  

 promocję w newsle�erach PSSE oraz jej Partnerów.  

Zapraszamy do kontaktu:

 Damian Orzeł

#PSSEdlaZAWODOWCÓW

Koszt udziału w 
kampanii: 

5 000 zł netto  

Termin realizacji
nagrań: 

lipiec-sierpień 2020  

Przedstawiona propozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

603-337-070 d.orzel@strefa.gda.pl

www.strefa.gda.pl
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