Jak możesz promować pomysł
na Wasze działania?
Poradnik

PORADNIK:
JAK PROMOWAĆ POMYSŁ
NA WASZE DZIAŁANIE W TRAKCIE
GŁOSOWANIA W SKLEPACH TESCO
Gratulujemy! Pomysł zgłoszony przez Twoją organizację
lub grupę nieformalną został zakwalifikowany do etapu głosowania
w sklepach Tesco!
Razem z Twoją organizacją będziecie starać się przekonać klientów Tesco
do oddania głosów na Wasze działania.
Ten poradnik pomoże Wam zaplanować i zrealizować promocję Waszych
działań na etapie głosowania.
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NA CZYM POLEGA
GŁOSOWANIE?

Dodatkowe wskazówki:
• Pełne wyniki cotygodniowego głosowania (ze
wszystkich sklepów w mikroregionie) będą
prezentowane na stronie internetowej
https://pomagamy.tesco.pl/

W każdym z mikroregionów 2 lub 3 inicjatywy rywalizują
o dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych ( I miejsce),
3 tys. złotych ( II miejsce) i 1 tys. złotych ( III miejsce).

• Cząstkowe wyniki ze sklepu będą podane
na urnach w każdym sklepie Tesco.

Głosowanie odbędzie się w sklepach Tesco w dniach
7 maja-4 czerwca 2018 roku.
Co tydzień głosy będą zliczane.
Inicjatywy zajmują I, II i III miejsce na podstawie uzyskanej
liczby głosów liczonych łącznie w każdym z kilku sklepów
Tesco w danym mikroregionie, przez cały czas
głosowania.
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ZASADY GŁOSOWANIA

Dodatkowe wskazówki:
• Urny do głosowania są odpowiednio oznaczone.

Głosować mogą osoby, które zrobiły zakupy w sklepie
Tesco i dostały żeton do głosowania.

1 paragon = 1 żeton
Nie można dzielić zakupów na mniejsze partie
(np. kasować pojedynczych produktów), aby otrzymać
więcej żetonów.
Klient lub klientka musi osobiście wrzucić żeton
do jednej z urn. Następny żeton może otrzymać podczas
kolejnych zakupów.
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GDZIE SIĘ PROMOWAĆ?

UWAGA:
W IV edycji Programu nie ma możliwości rozwieszania
plakatów na terenie sklepów.

SKLEPY TESCO

Dodatkowe wskazówki:

Wiesz już, w których sklepach Tesco można głosować
i z kim Twoja inicjatywa będzie konkurować, więc czas
na kolejne decyzje.

• Można przyjąć różne strategie promowania się
w sklepach:

Czy promować się we wszystkich sklepach Tesco,
w których odbywa się głosowanie na Twój pomysł?
Weź pod uwagę:
• odległości, łatwość i czas dojazdu do sklepu przestrzeń w sklepie i przed sklepem Tesco (jeśli
rozważasz np. zorganizowanie pokazu)

• rozpoznawalność Twojej organizacji w miejscowości,
w której znajduje się sklep
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•

We wszystkich sklepach w mikroregionie (często
skromniejsza promocja, np. tylko ulotki)

•

Tylko w jednym sklepie (intensywna, widoczna
i oryginalna promocja, np. wydarzenie, spotkania)

GDZIE SIĘ PROMOWAĆ POZA
SKLEPEM?

Dodatkowe wskazówki:
• W materiałach promocyjnych napisz, w których
sklepach i w jaki sposób można głosować na Twój
pomysł.

PROMOCJA W INTERNECIE
• Jeśli masz stronę internetową lub profil na Facebooku,
informuj, ile głosów zdobyliście oraz zachęcaj do
udziału przez cały czas trwania głosowania.

• Plan promocji możesz zmodyfikować w trakcie
głosowania, np. jeśli w jednym sklepie Wasza
organizacja wygrywa, a w innym nie, to zwiększ
promocję w tym drugim miejscu.

MARKETING SZEPTANY
• Nie zapominaj o sile poczty pantoflowej – mów
znajomym, rodzinie, sąsiadom o swoim projekcie.
Poproś ich, żeby namawiali też swoich znajomych
do głosowania na Twoją inicjatywę.

• Pamiętaj o aktualizowaniu informacji zamieszczanych
na Twojej stronie internetowej lub profilu na
Facebooku.

LOKALNE MEDIA
• Wyślij informacje do mediów papierowych
i elektronicznych.
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DLACZEGO WARTO
SIĘ PROMOWAĆ?

Dodatkowe wskazówki:
• Jeśli jesteś młodą organizacją lub grupą nieformalną,
możesz zyskać sympatyków, z którymi być może
będziesz współpracować w przyszłości.

• Im więcej osób poinformujesz, tym więcej wrzuci żeton
do Twojej urny.
• Promując inicjatywę jednocześnie promujesz swoją
organizację.
• Angażując w promocję współpracowników,
wolontariuszy i znajomych sprawiasz, że zależy im
na Waszym wspólnym przedsięwzięciu.

• Jeśli jesteś doświadczoną organizacją, przypominasz
lokalnej społeczności, że działasz na jej rzecz.
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JAK SIĘ PROMOWAĆ NA
TERENIE SKLEPU TESCO?

Dodatkowe wskazówki:
• Chwal się tym, w czym Ty i Twoja organizacja jesteście
najlepsi.

Zaprezentuj swój pomysł i swoją organizację. Pokaż:
• działania w inicjatywie
• planowane efekty
• swoją organizację, realizatorów i sympatyków projektu
• odbiorców działań
• inne informacje, które Was wyróżnią na tle
pozostałych pomysłów.

• Wykorzystaj takie pomysły
i sposoby promocji, żeby pasowały do charakteru
Twojej organizacji i Twojego pomysłu.
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JAK SIĘ PROMOWAĆ NA
TERENIE SKLEPU TESCO?

Dodatkowe wskazówki:
• Poradnik „Jak skutecznie promować inicjatywę” oraz
o promocji online, znajduje się w zakładce Dodatkowe
materiały: https://pomagamy.tesco.pl/downloads

Poniżej znajdziesz przykłady działań promocyjnych
do przeprowadzenia w sklepie lub przed sklepem Tesco.
• zostaw lub rozdawaj ULOTKI
• zorganizuj AKCJĘ INFORMACYJNĄ, na której
zaprezentujesz swój pomysł i swoją organizację
• zaproś kogoś, kto jest rozpoznawalny, szanowany,
popularny, do uroczystego oddania głosu lub
popierania projektu
• zorganizuj WYDARZENIE SPECJALNE, AKCJĘ, EVENT,
POKAZ.

• Szczegółowe zasady promocji na terenie sklepu
znajdują się w Regulaminie:
https://pomagamy.tesco.pl/bundles/app/downloads/
pl/terms-conditions.pdf
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JAK SIĘ PROMOWAĆ NA
TERENIE SKLEPU TESCO?

Dodatkowe wskazówki:
• Pamiętaj o regulaminie i szacunku dla inicjatyw innych
organizacji biorących udział w głosowaniu.

W ramach promocji możesz zrealizować inne swoje
pomysły na terenie lub przed sklepem Tesco, ale zawsze
ustalaj szczegóły z kierownikiem sklepu Tesco
i uzyskaj zgodę na swoje działania.

• Jeśli zauważysz, że ktoś nie stosuje się regulaminu,
zgłoś to na adres pomagamy@stocznia.org.pl,
podając:

W poprzednich edycjach programu organizacje
zorganizowały w sklepach Tesco m.in.:
• pokazy strażackie
• chodzenie na szczudłach
• rozdawanie baloników
• kiermasz ceramiki
• zajęcia sportowe dla seniorów
• zawody w rugby na wózkach inwalidzkich.
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•

adres sklepu

•

informację czego dotyczą nieprawidłowości

•

kontakt telefoniczny oraz e-mailowy do osoby zgłaszającej.

Zdjęcia z przykładowych promocji w ramach Programu
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ZASADY OGÓLNE PROMOCJI W SKLEPIE
CZEGO NIE WOLNO?

JAK POWINNO BYĆ?

Nie można prowadzić promocji
w „zakupowej” części sklepu Tesco.

Można się promować za linią kas –
w miejscu, gdzie klienci i klientki odchodzą
od kas po zrobieniu zakupów.

Nie można przeszkadzać klientom
lub klientkom w robieniu zakupów czy
podczas płacenia.

Możesz zachęcać klienta lub klientkę sklepu
Tesco do głosowania na organizację, ale nie
możesz robić tego nachalnie ani jego lub jej
wyręczyć w głosowaniu.

Nie można utrudniać klientom
lub klientkom przemieszczania się
na terenie sklepu i przed sklepem Tesco.
Nie można uporczywie nakłaniać
do głosowania.
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ZASADY OGÓLNE PROMOCJI W SKLEPIE
CZEGO NIE WOLNO?

JAK POWINNO BYĆ?

Nie można utrudniać pracy pracownikom
Tesco, np. nie wolno przeszkadzać
kasjerkom lub kasjerom.

Można stać przy kasach lub w innym miejscu
w sklepie (ustalonym z personelem), jeśli
nie utrudnia to przemieszczania się w sklepie
(zwłaszcza z koszykiem czy wózkiem).

Nie można prosić klientów i klientek
o przekazanie żetonów, zbierać czy
gromadzić żetonów itp. Na przykład nie
można zorganizować konkursu,
w którym w zamian za żeton klient
lub klientka sklepu Tesco dostaje nagrodę
lub szansę zdobycia nagrody.

Klient lub klientka sklepu Tesco musi sam
zdecydować, na którą inicjatywę chce
zagłosować i osobiście wrzucić żeton do urny.
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UCZCIWA RYWALIZACJA
CZEGO NIE WOLNO?

JAK POWINNO BYĆ?

Nie można ograniczać dostępu do urn
do głosowania utrudniając zgłosowanie
na inne inicjatywy niż Twoja.

Klient sklepu powinien mieć swobodny dostęp
do wszystkich urn do głosowania.
Opisy wszystkich inicjatyw na urnach powinny
być widoczne.

Nie można niszczyć materiałów
promocyjnych konkurencyjnych inicjatyw
(np. wyrzucać ulotek innej organizacji) ani
zrywać opisów działań z urn
do głosowania.

Materiały promocyjne pozostałych inicjatyw
powinny być łatwo dostępne (jeśli zostały
przygotowane).

Nie wolno oczerniać ani działać
na szkodę innych organizacji, które
biorą udział w głosowaniu.
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UCZCIWA RYWALIZACJA
CZEGO NIE WOLNO?

JAK POWINNO BYĆ?

Organizacje nie mogą promować się w
tym samym czasie.
Nie wolno wprowadzać w błąd.

Kierownictwo sklepu Tesco przygotuje grafik
promocji, żeby wszystkim inicjatywom
zapewnić czas i miejsce promocji
na wyłączność.

Nie wolno angażować do promocji dzieci,
jeśli inicjatywa ich nie dotyczy.

Należy udzielać wyczerpujących, prawdziwych
i rzetelnych informacji.

Nie wolno naginać zasad regulaminu.

Dzieci mogą brać udział w promocji, jeśli
jest to uzasadnione.
Działania promocyjne powinny być
uzgodnione z kierownikiem sklepu Tesco.
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POWODZENIA!

AUTORKA MATERIAŁU:
Monika Stec – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Na zlecenie programu „Decydujesz, pomagamy”

