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Jak efektywnie korzystać z różnych 

form reklamy?

Jak prowadzić kampanię wyborczą
z uwzględnieniem grup docelowych?

Jak zbudować i prowadzić skuteczny 

ztab wyborczy?
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M ARKE TING POLIT YCZNY

MARKETING W POLITYCE JEST SZCZEGÓLNYM WAŻNYM CZYNNIKIEM 

BUDOWANIA PRZEWAGI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH. NA SZKOLENIU 

"MARKETING POLITYCZNY" DOWIESZ SIĘ JAK OD STRONY MARKETINGO-

WEJ ZAPLANOWAĆ SKUTECZNĄ KAMPANIE WYBORCZĄ. PODPOWIEMY JAK 

OKREŚLIĆ CELE KAMPANII I W JAKI SPOSÓB JĄ ZREALIZOWAĆ Z WYKORZY-

STANIEM RÓŻNYCH MEDIÓW, W TYM INTERNETU I PORTALI SPOŁECZNO-

ŚCIOWYCH (FACEBOOK, LINKEDIN, YOUTUBE). OMÓWIMY JAK WŁAŚCIWIE 

BUDOWAĆ SZTAB WYBORCZY I OKREŚLIĆ ROLĘ POSZCZEGÓLNYCH OSÓB 

W CAŁYM PROCESIE.

Na warsztatach omówimy PR polityczny i poznamy różnice między zatrudnie-

niem specjalisty od PR lub skorzystaniem z agencji PR. Dodatkowo, szkolenie 

marketing polityczny uświadomi w jaki sposób budować komunikację marketin-

gową w kampanii wyborczej, począwszy od tego jak stworzyć hasło wyborcze, 

jak fotografować się do wyborów, czy jak stworzyć właściwy komunikat do 

materiałów reklamowych. 
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:
PLANOWANIE KAMPANII WYBORCZEJ
- jak określić cele kampanii reklamowej
- jak określić drogi i sposoby jej realizacji
- grupa docelowa – jak ją zdefiniować i wykorzystać wiedzę na jej temat kiedy przystąpić do poszczególnych działań promocyjnych 

REKLAMA POLITYCZNA W PRAKTYCE
- Jakie są koszty reklamy politycznej w zależności od wybranego medium?
- Które medium będzie najtańsze z dotarciem do pojedynczego odbiorcy? – analiza i porównanie cen reklamy w tv, radiu, kinie, 
reklamy outdoor (banerowej), reklamy w internecie (modele CPC, display, Adwords, reklama na Facebooku).
- Skuteczność reklamy - prasa lokalna, serwis internetowy, blog, reklama zewnętrzna – banery, plakaty, billboardy, citylighty i mobile 
reklama bezpośrednia – ulotki, imprezy, spotkania

MARKETING POLITYCZNY W INTERNECIE      
- Użytkowanie mediów  i kanałów komunikacji w kampanii wyborczej w internecie – Facebook, Linkedin, YouTube – Jak właściwie 
korzystać i reklamować się za pomocą tych mediów. 

BUDOWA SKUTECZNEGO SZTABU WYBORCZEGO
- struktura organizacyjna
- role i zadania poszczególnych komórek 
- sprawne delegowanie zadań poszczególnym osobom

DZIAŁANIA PR W KAMPANII WYBORCZEJ
- specjalista od PR czy agencja PR?
- zadania PR w marketingu politycznym 
- skuteczność PR w kampanii wyborczej

SPOTKANIA Z WYBORCAMI
- Jak się ubrać na spotkanie z wyborcami - strój w biznesie
- Dobry plan spotkania – co mówić, czego unikać, na co zwracać uwagę 

MARKETING POLITYCZNY, KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I BADANIA MARKETINGOWE
- Jak stworzyć dobrą strategie komunikacji?
- Jak stworzyć komunikat reklamowy do materiałów reklamowych? 
- Jak stworzyć hasło wyborcze?
- Jak fotografować się do wyborów?
- Jak interpretować różne badania i sondaże?
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ZAGADNIENIA
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KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

KANDYDACI STARTUJĄCY
W WYBORACH   

SZEFOWIE SZTABÓW 
WYBORCZYCH

PRACOWNICY SZTABÓW 
WYBORCZYCHokreślanie i komunikowanie celów
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98,21%

ponad 15 000
wydanych certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej
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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

uczestników szkoleń
w Polsce to menedżerowie. 
Postaw na rozwój i uzyskaj 

przewagę. 
(według badań nf.pl)

63%

METODY SZKOLENIA

GŁÓWNE KORZYŚCI

SZKOLENIE MARKETING POLITYCZNY POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE
Z  ZAPLANOWANIEM I PRZYGOTOWANIEM EFEKTYWNEJ KAMPANII WYBORCZEJ

Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany problem z różnych perspektyw. Zadaniem 
naszych trenerów jest ich moderacja tak, by przebiegały w optymalny sposób.

Dyskusja moderowana

Przykłady z rzeczywistych sytuacji umożliwiają zastosowanie nabytej na szkoleniu wiedzy i wykorzystanie jej w konkretnym przypadku, 
co pozwala uczestnikom poznać praktyczny charakter treści programu.

Case study
* * *

Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę
i koordynują przebieg zajęć – angażują uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami.

Interaktywny wykład

Ćwiczenia rozgrzewające umysł
Przy pomocy kreatywnych ćwiczeń - trenerzy wzbudzają pozytywne emocje – tak aby zwiększyć poziom koncentracji
i skupienia się uczestników.

DOWIESZ SIĘ JAK WYKORZYSTAĆ 
NARZĘDZIA MARKETINGU 
WYBORCZEGO POD KĄTEM 

RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH

POZNASZ FORMY REKLAMY 
POLITYCZNEJ I DOWIESZ SIĘ Z 

KTÓRYCH FORM WARTO KORZYSTAĆ, 
A Z KTÓRYCH NIE. 

DOWIESZ SIĘ JAK PRZEMAWIAĆ
I PREZENTOWAĆ PODCZAS 
SPOTKAŃ Z WYBORCAMI



witalni.pl

PR
AK

TY
KA WYBORY SAMORZĄDOWE 

TO RYZYKOWNA 
INWESTYCJA,

WARTO POSTAWIĆ W NIEJ 
NA PRZEMYŚLANĄ 

STRATEGIĘ

7 - 20 PLN
TO PRZECIĘTNY KOSZT ZDOBYCIA 

GŁOSU W MAŁYCH ORAZ ŚREDNICH 
OKRĘGACH WYBORCZYCH

800 - 5000 
PLN

TO KOSZT WYNAJĘCIA BILLBOARDU
- ZALEŻNIE OD WIELKOŚCI MIASTA 
ORAZ POWIERZCHNI BILLBOARDU

Decyzja o starcie w wyborach wiąże się
z koniecznością pozyskania licznych 

środków finansowych. Duże komitety 
wyborcze dysponują budżetami które 
pozwalają im  zaistnieć w przestrzeni 

publicznej na masową skalę. W 
wyborach samorządowych startuje 
wielu kandydatów, których plakaty, 

ulotki oraz billboardy „zalewają” ulice.

Dotarcie do potencjalnych odbiorców 
jest wymagającym celem i tylko 

odpowiednio zaplanowana strategia 
kampanii wyborczej pozwoli go 

osiągnąć.

Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 

3* oraz 4*
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WARTOŚĆ SZKOLENIA TO TAKŻE NASZA JAKOŚĆ USŁUG SZKOLENIOWYCH:

Wysokiej jakości produkty edukacyjne dają najlepsze rezultaty rozwojo-

we. Dla nas jest to jedna z kluczowych wartości, dlatego wypracowaliśmy 

standard Jakości Szkoleń Witalnych. 

Programy szkoleń są opracowane przez naszych specjalistów w najbardziej 

przystępnej formie oraz poparte aktualnymi przykładami rynkowymi. 

Uczestnicy każdorazowo otrzymują komplet materiałów, które wspomagają 

ich podczas kursu, a także w okresie późniejszym.

Szkolenia organizowane są w obiektach o wyższym standardzie, wyposa-

żone w udogodnienia, które ułatwiają efektywne prowadzenie szkolenia.

Nasze produkty edukacyjne realizujemy  zgodne z wymogami 

organizacyjnymi Standardu Usług Szkoleniowych 2.0, wyda-

wanym przez DEKRA Certification.  Uczestnicy naszych szkoleń mogą być 

pewni wysokiej jakości usług Witalnych.

Przerwy kawowe 
oraz posiłki

Sale szkoleniowe 
dostosowane na 
potrzeby treningu

Program 
przygotowany

i realizowany przez 
specjalistów

Optymalny 
harmonogram 

treningu

Wsparcie 
merytoryczne w 
trakcie oraz po 

szkoleniu

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA UCZESTNIKÓW



-
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udział w szkoleniu z marketingu politycznego,

wykorzystywanego w kampanii wyborczej

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe
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DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1450,00 PLN nettoInwestycja:

Doświdczenie 
budowane od 2002 r.

Dokładamy starania, aby oferowane przez 
nas usługi zawsze spełniały oczekiwania 
Klientów. Badamy jakość naszych usług 
oraz śledzimy trendy w standardach usług 
szkoleniowych.

jesteśmy wpisani do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych

jesteśmy członkiem Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych

nasze produkty szkoleniowe 
spełniają Standard Usług 

Szkoleniowych

Prowadzimy stałe badania ankietowe po 
każdym  zrealizowanym szkoleniu. 
Przykładowy wzór naszych ankiet mogą 
Państwo sprawdzić pod adresem: 
witalni.pl/po-szkoleniu

D L A C Z E G O 
WARTO NAM 
Z A U F A Ć ?

Możliwość dofinansowania

Nasze szkolenia objęte są programem dofinansowania w ramach, którego można uzyskać nawet 80% zwrotu wartości inwestycji. Szczegółowe warunki 

mogą Państwo poznać na naszej stronie lub kontaktując się pisząc na kontakt@witalni.pl

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu 

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem 

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA 

Certification

dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami

nieograniczony serwis kawowy
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Składniki sukcesu:

wizja, strategia, 

zaangażowanie

i rezultaty

„

Carlos Ghosn
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HARMONOGRAM

ZAPISZ SIĘ
1 Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl, wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin

i wypełnij wniosek. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

2

3

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z nami telefonicznie dzwoniąc pod numer 71 757 52 19

W
AR
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N
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PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgłoszenia 

na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji 

nie uwzględnia ewentualnego 

noclegu - na Państwa życzenie, 

możemy dokonać rezerwacji. 
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DZIEŃ I
0930 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

DZIEŃ II
0930 - 1700

X
lat

TERMINARZ SZKOLEŃ
STYCZEŃ  -  GRUDZIEŃ 2018

Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

28 - 29.08.2018 
Wrocław



i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Miejsce szkoleniaData szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Marketing polityczny

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z numerem 

NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Promocja 30/60,  korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości 
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie 
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed 
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za 
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.
Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej 
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2  oraz promocją 30/60
Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Legnickiej 46A, lok.8 (zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46A, lok.8
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospo- 
darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo dostępu do 
swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania 
ich przetwarzania.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1450,00 PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.

5

WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

30/60             2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Marketing polityczny
Wartość inwestycji 1450,00 PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

lub przez Livechat na 
naszej stronie witalni.pl
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