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Plan prezentacji
1. Dlaczego promować rowery? - Daniel Chojnacki, wrocławski oficer rowerowy, UM

2. Kocham Wrocław, więc Wybieram Rower - Ewa Agata Bałazińska, Dyrektor 

Kreatywna Kampanii KWWR, 

3. O Europejskim Wyzwaniu Rowerowym i Odsłonie Edukacyjnej - Ewa Żabska, 

Koordynatorka European Cycling Challenge we Wrocławiu



Dlaczego promować rowery? 
● Rower to odpowiedź na wiele bolączek współczesnych miast!

● Najlepsze miasta do życia - Europa i świat (the most liveable cities) 

● Stworzenie możliwości + zachęta do zmiany nawyków 
transportowych

● Edukacja na temat prawidłowego korzystania z roweru i dostępnych 
rodzajów infrastruktury

● Konkurs dla organizacji pozarządowych 

● Działania w okresie od IV do końca X 2015 r. 



Kocham Wrocław, więc wybieram rower
Afirmacja i kreowanie preferencji

Środek transportu nie definiuje, ale miejsce już tak! 
Rower = miłość dla Wrocławia

Edukować, inspirować, dzielić się pasją

Połączenie różnych metod promocji: reklama 
outdoorowa, komunikacja online, relacje z mediami, 
content marketing, media społecznościowe, akcje 
niestandardowe / guerilla etc. 

Zespół 25+ koordynatorów, wykonawców, instruktorów

2 odsłony: wiosna i jesień

“Bo każdy powód jest dobry, aby wybrać rower. Jaki jest Twój? 
Podejmij wyzwanie i kręć dla Wro!”



Elementy KWWR: reklama 
Fotografie prawdziwych wrocławian wybierających 
rower (10 osób w 2 odsłonach)

Spot audiowizualny (13.000+ wyświetleń)

Reklama outdoorowa: billboardy, citylighty, ramki w 
pojazdach MPK, plakaty w szkołach, uczelniach i firmach 
(łącznie ponad 1100 nośników)

Reklama w mediach: sponsoring wiadomości 
drogowych, kampanie spotowe 

Hasła KWWR na tablicach ITS: zestaw 9 haseł na 13 
tablicach we wrześniu i październiku

Wystawa na Rynku: 20 tablic ze zdjęciami i tekstami

Gadżety KWWR: pokrowiec, torby, odblaski (1300 szt.) “Wiadomości drogowe sponsoruje rower. 
W pracy zawsze na czas, bo wybieramrower.org”



Elementy KWWR: komunikacja 

Serwis wybieramrower.org (23.000+ unikalnych 
użytkowników) z oryginalnymi treściami

Profil WybieramRowerWro na Facebooku (3000+ 
obserwujących, organiczny zasięg posta do 50.000, 
średnia dzienna liczba reakcji 66, 0 “odlubień”), 

21-dniowy newsletter motywacyjny (7000 wiadomości) 
oraz darmowy e-book (400 pobrań)

12 wysyłek prasowych do ponad 200 dziennikarzy / 
redakcji lokalnych, ogólnopolskich i branżowych
Kampania pojawiła się m.in. w Fakcie, Wyborczej 
(ogólnopolska, Wrocław, Kraków), Onecie, Polskim Radiu, 
TVP Wrocław, Wirtualnej Polsce i wielu innych (łącznie 
200+ zarejestrowanych publikacji o KWWR)



Konkursy w mediach, współpraca z partnerami
16 konkursów z wieloma nagrodami w lokalnych 
portalach i profilach na FB - m.in. Wrocław Cycle Chic, 
Wyborcza Wrocław czy Gość Nd. 

Dzięki współpracy z partnerami na potrzeby konkursów 
przekazane zostało 1300+ nagród, np. oświetlenie, 
sakwy, dzwonki, rower, wejściówki na wydarzenia 
kulturalne czy do miejsc atrakcji, książki, gry, 
przewodniki i in. 

Konkurs na Rowerową Twarz Miasta zorganizowany 
we współpracy z portalem wroclaw.pl. Z 70 zgłoszeń 
wyłoniono zwycięską 5-tkę. 

Reklama na nośnikach partnerów: np. ECC na 
stacjach Roweru Miejskiego czy dodatkowe spoty 
reklamowe przy okazji Dnia Europy



Happeningi, konferencje, akcje niestandardowe

6 happeningów w przestrzeni miejskiej

Obecność w trakcie wydarzeń miejskich, np. otwarcie 
Roweru Miejskiego, Dzień Europy, Tydzień Mobilności

Pozytywne emocje i podkreślanie, że rower = właściwy 
wybór: np. Przejazd Stylowych Rowerzystów, Kibicujemy 
Rowerzystom, Parada Mobilności, Rowerowe Śniadania 

Mocny nacisk na edukację i promowanie właściwych 
zachowań na drodze (np. oświetlenie, poruszanie się po jezdni 
etc.)



Broszura O przesiadaniu się na rower z głową 

Broszura wydana w 10 000 kopiach zawierał 
praktyczne wskazówki i rady, m.in.:

● Co dobrego rower może dać miastu?
● Dowożenie dzieci rowerem
● Bezpieczeństwo i komfort jazdy
● Rowerowy savoir vivre
● Jak jeździć przez cały rok i w każdej 

pogodzie
● Solidne zapięcie i parkowanie

i wiele innych...

Do pobrania jako PDF również ze strony 
wybieramrower.org



Wyższa Szkoła Rowerowej Jazdy

2 godziny indywidualnych zajęć

szkolenie z doświadczonymi 
rowerzystami

omawianie podstawowych zasad 
o ruchu drogowym

optymalizacja trasy dom - 
praca/uczelnia

wskazówki dotyczące korzystania 
z infrastruktury rowerowej

100 zgłoszeń
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Europejskie Wyzwanie Rowerowe ECC2015
po raz pierwszy udział Wrocławia

2. miejsce spośród 39 miast Europy

dystans 334 462 km

3 947 użytkowników w tym 2 277 
aktywnych

prawie 68 000kg mniej CO2

Ranking miast Top 3

1. Gdańsk 451 533 km
2. Wrocław 334 462 km
3. Warszawa 193 556 km



Kocham Wrocław, wybieram rower



Dziękujemy za uwagę!


