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MOŻEMY 
BYĆ DUMNI

„Jest taki projekt, który łączy: Papieża Franciszka, 
byłego i obecnego Prezydenta Polski, Roberta 
Lewandowskiego i Agnieszkę Radwańską. 

Oczywiście mowa o SZLACHETNEJ PACZCE, 
która od 16 lat łączy setki tysięcy Polaków. 

To niesamowite. Możemy być dumni, 
że Polska ma taki projekt!” 

- TERAZ POLSKA



Rozpoznawalność 
SZLACHETNEJ 
PACZKI

Od 2012 roku rozpoznawalność SZLACHETNEJ 
PACZKI wzrosła 7-krotnie.

Rozpoznawalność spontaniczna SZLACHETNEJ 
PACZKI to już 21%.

W styczniu 2017 roku ponad 7 milionów Polaków 
potrafi z pamięci przywołać nazwę SZLACHETNA 
PACZKA. 



SZLACHETNA 
PACZKA 
Kapitał Społeczny 
od 2001 roku

539 990 obdarowanych osób

3 506 025 MILIONY DARCZYŃCÓW 
zaangażowanych w SZLACHETNĄ PACZKĘ

238 695 540 zł - wartość przekazanej pomocy 
w Paczkach

77 975 liczba zaangażowanych wolontariuszy



SZLACHETNA 
PACZKA 
Wartość kampanii
Medialnej 16’

534 887 679 kontaktów z PACZKĄ

TELEwiZJA

RAdiO

PRASA

iNTERNET

190,5 MLN // 16 MLN

   180 MLN // 10 MLN

     90 MLN // 26,5 MLN

     31 MLN // 16 MLN

wartość dotarcia  // ekwiwalent reklamowy 
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MARKETING SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANY

Pracujmy razem 
dla sukcesu Twojej 
firmy i SZLACHETNEJ 
PACZKI 
Wzmocnij swoje działania marketingowe
 wykorzystując markę SZLACHETNEJ PACZKI 
lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

Wykorzystaj nasze doświadczenia ze współpracy 
z największymi firmami w Polsce.  

Łącząc siły z Paczką, Milka stworzyła emocjonalną 
kampanię, w której dotarli do 12 mln odbiorców. 

Milka odniosła niespotykane wcześniej wzrosty sprzedaży. 
Co czwarta czekolada kupowana w grudniu była MILKĄ.  



MECHANIZMY AKTYWIZUJĄCE SPRZEDAŻ

Kupując pomagasz… 
Umieść logotyp SZLACHETNEJ PACZKI na produktach 
swojej firmy, wzmocnij rozpoznawalność swojej marki,  
a przeznaczając część dochodów na działalność 
SZLACHETNEJ PACZKI napędzaj nas do mądrego 
pomagania. 

Marka OSHEE – specjalnie dla projektu SZLACHETNA 
PACZKA – przygotuje serię dedykowanych wód 
i napojów. Będą one dostępne od listopada, 
a ze sprzedaży każdego oznakowanego logotypem 
SZLACHETNEJ PACZKI produktu firma OSHEE 
przeznaczy 5% przychodu na wsparcie inicjatywy.



ZAANgAżOwANIE EKSPERCKIE

Podziel się swoim 
doświadczeniem
SZLACHETNA PACZKA to wyjątkowe przedsięwzięcie. 
Pracujemy z tysiącami wolontariuszy, projektujemy 
kampanie marketingowe, zarządzamy systemami 
informatycznymi. Jesteśmy otwarci na współpracę 
z osobami prywatnymi i firmami poprzez dzielenie się 
z nami swoim doświadczeniem w dziedzinach 
w których są Państwo ekspertami. 

Poprzez taką formę współpracy wspiera nas oddział 
Facebooka w Polsce. Jest to dla nas wyjątkowe 
doświadczenie. Pracownicy Facebooka dzieląc się 
z nami swoim doświadczeniem sprawiają, 
że SZLACHETNA PACZKA jest jeszcze bardziej 
wyjątkowa.

w tym momencie szczególnie ważne jest dla nas 
znalezienie partnera który wesprze nas swoim 
doświadczeniem w zakresie programowania.



WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Proponujemy nasz autorski projekt wolontariatu 
pracowniczego, który zaktywizuje i zintegruje 
Twoich pracowników, pomoże odkryć nowe talenty 
menadżerskie i wzmocni wizerunek Twojej firmy.

Kompania Piwowarska 
zaprezentowała się 
szlachetnie
1344 pracowników KP przy wsparciu członków swoich 
rodzin, przyjaciół i partnerów biznesowych pomogło 
aż 52 rodzinom, ustanawiając rekord pod względem 
liczby zaangażowanych wolontariuszy z jednej 
firmy w 15-letniej historii projektu Stowarzyszenia 
wIOSNA. Była to zarazem największa jak dotąd akcja 
wolontariatu pracowniczego w KP.



INWESTOR SPOŁECZNY

Czyli zaangażowanie 
Twojej firmy w rozwój 
SZLACHETNEJ PACZKI 
w Twoim regionie. 
Aby zostać Inwestorem Społecznym, wystarczy wejść 
na stronę www.inwestorspoleczny.pl, wybrać jedną 
z lokalizacji, w której jest obecny rejon SZLACHETNEJ 
PACZKI lub kolegium AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, 
i zdecydować się na inwestycję w rozwój wybranej 
lokalizacji. To jednorazowa wpłata w wysokości 
5 000 PLN.

Ta niezgoda na rzeczywistość zmotywowała mnie też 
do zostania Inwestorem Społecznym. Nie mam zgody 
na to, jak wygląda świat. Chcę, żeby był lepszy

- mówi Inwestor Społeczny 
w rejonie wARSZAwA wŁOCHY



ZBIÓRKI PUBLICZNE

Dają szansę Twoim 
klientom na mądre 
pomaganie podczas 
zakupów
Możesz zorganizować zbiórkę publiczną wśród swoich 
klientów, które zostaną przekazane na SZLACHETNĄ 
PACZKĘ. 

Sieć odzieżowa TK Maxx jest partnerem strategicznym 
AKADEMII PRZYSZŁOŚCI (Siostrzanego programu 
PACZKI)

we wszystkich 32 sklepach TK Maxx odbyło się 
5 zbiórek publicznych, które zostały przeprowadzone 
w całej Polsce:

we wszystkich zbiórkach TK Maxx zebrał dla AKADEMII 
PRZYSZŁOŚCI kwotę łączną ponad 350 000 zł. 



PACZKA +

Dzięki takim projektom 
jak PACZKA BIZNESU, 
PACZKA LEKARZY czy 
PACZKA PRAWNIKÓW 
zmieniamy Polskę
PACZKA BIZNESU – to innowacyjny projekt, którego 
celem jest uczenie Polaków zarządzania swoimi 
finansami, oszczędzania, wychodzenia z długów… 

PACZKA LEKARZY i PACZKA PRAWNIKÓW – to projekty 
w których lekarz lub prawnik, biorą pod swoją opiekę 
wybraną rodzinę i pomagają im w rozwiązaniu trudnej 
sytuacji zdrowotnej, prawnej. 

Zapraszamy Cię do współtworzenia z nami tych 
wyjątkowych projektów. Twoja firma ma szansę zostać 
Mecenasem działań zmieniających nasz kraj. 

Chcemy aby Polska była krajem ludzi zamożnych, 
szczęśliwych, w którym jak jeden upada inni pomagają 
mu aby znowu zaczął radzić sobie w życiu. 



WSPÓŁPRACA BARTEROWA

Wytwarzane przez 
Twoją firmę produkty 
i usługi mają dla nas 
dużą wartość. 
Jeżeli chcesz przekazać nam produkty lub usługi 
Twojej firmy, umożliwiające naszej organizacji lepsze 
funkcjonowanie, zapraszamy do kontaktu. 

W barterze oferujemy świadczenia reklamowe 
wykorzystujące rozpoznawalność naszej marki.

DB SCHENKER od 2008 roku pomaga nam 
w transporcie paczek. 
w ubiegłym roku wspierało nas 37 tirów, dzięki czemu 
paczki mogły dotrzeć do wszystkich rodzin na czas. 

Nie pozyskujemy produktów do Paczek.  



SPONSORING WYDARZEŃ

GALA SZLACHETNEJ 
PACZKI
Reklamuj swoją firmę wspierając organizację tego 
jedynego w swoim rodzaju wydarzenia.

Na gali świętujemy sukces kolejnych edycji 
SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI 
i dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom. 
Podobnie jak konferencja biznesowa która odbywa się 
przed tym wydarzeniem, gala ma charakter globalny.

Naszymi gośćmi są zarówno partnerzy biznesowi, 
inwestorzy, prezesi firm jak i osoby bezpośrednio 
zaangażowane w organizację szlachetnej Paczki.



Te możliwości zaangażowania są 
dostępne także przy w programie 

AKADEMIA 
PRZYSZłośCI
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AKADEMIA 
PRZYSZłośCI
Siostrzany program SZLACHETNEJ PACZKI.
Od porażek w szkole do sukcesów w życiu

Podstawowe zasady, czyli nowy system edukacji:

Zamiast dołować – motywować i doceniać

Zamiast zagłaskiwać – stawiać wyzwania

Zamiast oceniać – zrozumieć przyczyny i na nie 
odpowiedzieć

Zamiast uczyć jednostronnie – projektować doświadczenia

Zamiast traktować z góry – dawać możliwość 
współdecydowania

Zamiast wytykać to, co było – patrzeć w przyszłość 
i dostrzegać potencjał



AKADEMIA 
PRZYSZłośCI

11 702 dzieci uczestniczących

292 550 spotkań dzieci z Tutorami

440 tysięcy godzin zajęć

14 627 500 zł wartość pracy Tutorów z dziećmi



ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

firma@wiosna.org.pl


