O naszej akcji
Polskie społeczeństwo starzeje się w zastraszającym tempie.
Jeszcze w 1990 r. 65

lat miał co dziesiąty Polak. Teraz już co piąty,
a do 2060 roku w tym wieku będzie już co trzeci z nas. Co więcej,
tempo tego procesu w Polsce będzie należeć do najszybszych w Unii
Europejskiej.*

Zmiana struktury demograficznej

to jedno z największych
wyzwań stojących w tym stuleciu przed Polską gospodarką,
społeczeństwem i wieloma rodzinami.
Jakie role będą w tej nowej rzeczywistości odgrywać osoby starsze?

* Źródło: Eurostat, 2011.

To ważne
• W rankingu ONZ - Global Age Watch, badającym jakość życia osób powyżej 60. roku życia, Polska zajęła
ostatnie miejsce w krajach Unii Europejskiej. Największym problemem w Polsce, jest słaby dostęp do opieki
zdrowotnej. Jak państwo powinno prowadzić politykę senioralną, by sprostać wyzwaniom demograficznym
i by osobom dojrzałym żyło się w naszym kraju lepiej?
• W jaki sposób przedsiębiorcy powinni dostosowywać swoje usługi i produkty, by odpowiadały potrzebom
tej rosnącej grupy?
• Świat osób starszych powinien przenikać się ze światem osób młodszych, nie zaś istnieć obok.
Jak przeciwdziałać gettoizacji osób starszych? Jak organizować wydarzenia, tworzyć miejsca spotkań, by
były kierowane do międzypokoleniowej grupy odbiorców? Jak wykorzystać potencjał polskich seniorów: ich
wiedzę, doświadczenie, by skorzystali na tym inni, a także oni sami, by czuli się potrzebni?
• Jak sami seniorzy powinni dbać o siebie: o swoje zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną, by żyć
komfortowo? Jak sprawić, by więcej osób dojrzałych decydowało się wyjść z domu - by podejmować
aktywność fizyczną i równie ważną dla dobrego samopoczucia aktywność towarzysko-kulturalną?

Główne wątki tematyczne

ZDROWIE

SPOŁECZEŃSTWO

AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA

POLITYKA
SENIORALNA

TECHNOLOGIA/
SREBRNA
GOSPODARKA

STYL ŻYCIA

Przed polską gospodarką, społeczeństwem i rodzinami stoi wiele wyzwań.
Dlatego chcemy poruszać najważniejsze obszary tematyczne związanych z seniorami i ich
najbliższymi.

Elementy akcji w 2017r.
Naszą Akcję realizowaliśmy dzięki różnym narzędziom:

CYKL
REDAKCYJNY
w Gazecie Wyborczej – na
stronach ogólnopolskich i
lokalnych oraz
w jej magazynach

SPECJALNY
DODATEK
w zasięgach lokalnych
poświęcony w całości
seniorom

SERWIS
REDAKCYJNY
na Wyborcza.pl/Długowieczni

Cykle redakcyjne
Dzięki realizacji akcji w zasięgu ogólnopolskim Gazety Wyborczej i jej dodatków
udało nam się dotrzed do wielu mieszkaoców w całej Polsce.
W akcję włączeni zostali również mieszkaocy województwa, dzięki publikacjom
w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej.
Oba cykle – ogólnopolski i lokalny – były prowadzone równolegle.
W naszą akcję zaangażowane zostały redakcje: ogólnopolskiej i lokalnej Gazety
Wyborczej, Tylko Zdrowia, Gospodarki i Dużego Formatu.

Gazeta Wyborcza – tematyka
Poruszana tematyka:

 Sytuacja seniorów w Polsce na tle innych Paostw Unii Europejskiej
 Koperta Życia – jak działa, jakie są problemy, komplikacje i trudności w sytuacji, gdy
służby medyczne nie mają danych o pacjencie i brak kontaktu z rodziny lub opiekunami
 Integracja międzypokoleniowa
 Apteki i zachęcenie miast do prowadzenia akcji „Apteka przyjazna seniorom” –
o minimalizacji suplementacji, o doradztwie seniorom w kupowaniu leków
 Starośd w miastach
 Aktywnośd seniorów i wolontariat
 DPS- poradnik

Artykuły ukazywały się na stronach tematycznych w zależności od obszaru, którego
dotyczyły - nauka, gospodarka, zdrowie.

Dodatek specjalny
Specjalne wydanie pn. Gazeta dla seniora
ukazało się 9 czerwca 2017r. w zasięgu
wydania: katowicko-bielskiego,
częstochowskiego, krakowskiego,
rzeszowskiego i kieleckiego. Łączny nakład
wydania 65 000 egzemplarzy.

Świadczenia partnerskie:
• Plaster przy logo ze wskazaniem
partnerskim
• reklama wielkości 5 modułów na I stronie
wydania
• cała ostatnia strona.

Serwis specjalny
Wszystkie artykuły z prasy oraz dodatkowe materiały
były zamieszczone w specjalnym serwisie akcji
Wyborcza.pl/Dlugowieczni.
Świadczenia partnerskie:
• Branding specjalnego serwisu
Wyborcza.pl/Długowieczni w postaci logotypu z
oznaczeniem partnerskim+ Screening (Doublebillboard +
Tapeta w modelu stałej emisji).
• Okres: 24 luty- 30 czerwca oraz 1 września- 31
października 2017r.

KOPERTA ŻYCIA
Jednym z ważniejszych elementów akcji
w 2017r. był insert Koperty Życia do
ogólnopolskiego wydania GW 10 marca
2017r. oraz artykuł zachęcający do jej
stosowania.
W tym dniu na I stronie Gazety Wyborczej
naklejony został Memostick, a do środka
dodatku Tylko Zdrowie zainsertowana
została w woreczku foliowym pozostała
częśd Koperty Życia- Karta Informacyjna.
Nakład wydania 292 tys. egzemplarzy.

KOPERTA ŻYCIA cd.
Insert Koperty Życia poprzedzony był
szeroką promocją w prasie
( zapowiedzi ogólnopolskie),
Internecie ( np. reklama w postaci
Liveboarda 1070x300 px na HP
serwisu Wyborcza.pl) oraz w telewizji.

PROMOCJA AKCJI NA STRONIE GŁÓWNEJ WYBORCZA.PL

Zapraszamy do dalszej współpracy w 2018r.

DługoWIECZNI

