
 

 

Załącznik nr 1.1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Cykl artykułów prasowych 
 
 
Informacje odnoszące się ogólnie do wszystkich części: 
 

I. PODSTAWOWE GRUPY ODBIORCÓW 
1. Uczniowie szkół gimnazjalnych 
2. Rodzice uczniów szkół gimnazjalnych 
3. Dyrektorzy i nauczyciele szkół gimnazjalnych  
4. Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 
5. Mieszkańcy województwa podlaskiego. 

 
II. CELE  
1. Cel ogólny 

 Popularyzowanie kształcenia zawodowego w woj. podlaskim, przy zaangażowaniu szkół 
gimnazjalnych i  szkół kształcenia zawodowego, wśród co najmniej 6 tys. uczniów szkół 
gimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego oraz rodziców uczniów biorących udział w projekcie. 
 

2. Cele szczegółowe 

 Ukazanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego; 

 Ukazanie walorów, możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, 
wybierając dalszą edukację prowadzącą do pozyskania uprawnień w określonym zawodzie; 

 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego; 

 Poprawa wizerunku oraz przełamanie negatywnych stereotypów, jakie powstały wokół 
szkolnictwa zawodowego; 

 Niwelowanie rozbieżności w zakresie oczekiwanych korzyści ze współpracy szkół zawodowych i 
pracodawców. 
 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OZNACZEŃ MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały (drukowane i audiowizualne) muszą być zgodne z wytycznymi zapisanymi w 
„Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020” oraz „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 
zakresie informacji i promocji”, które są  dostępne pod adresem www.rpowp.wrotapodlasia.pl . Ponadto 
materiały drukowane muszą być zgodne z „KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze 
Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, która jest dostępna pod 
adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl .  
 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Cykl sponsorowanych artykułów prasowych w formie drukowanej w gazecie  
W ramach realizacji tego działania reklamowego Wykonawca opracuje skład według wytycznych 
Zamawiającego (układ i treści, grafiki i ewentualnie zdjęć) i wyemituje cykl sponsorowanych artykułów 
prasowych według następujących wytycznych: 

1. Ilość emisji w cyklu: 30 szt. 

http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

2. Okres realizacji zlecenia 10.2017 r. – 04.2019 r. 
3. Wielkość: cała kolumna (fullpage); 
4. Strony redakcyjne; 
5. Full kolor; 
6. Emisja w gazecie regionalnej o charakterze dziennika informacyjnego – minimalny średni nakład 

6 000 egzemplarzy; 
7. Emisja w gazecie niebędącej tabloidem (jako tabloid należy rozumieć gazetę wypełnioną tanią 

sensacją, tekstami populistycznymi o dosadnym języku, prowokacyjnymi, nierzadko 
przekraczającymi normy dziennikarskie, odwołującymi się do emocji; szata graficzna oparta na 
zasadzie: dużo zdjęć, mało tekstu); 

8. Publikacja artykułów sponsorowanych następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi 
potrzebami Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń przekazanych 
Wykonawcy. Zlecenie publikacji następować będzie pisemnie na podstawie zatwierdzonego 
projektu tekstu promocyjnego opracowanego przez Wykonawcę; 

9. Wymagany zasięg całkowity cyklu artykułów prasowych co najmniej 150 000 odbiorców 
(regionalny); 

10. Wykonawca zagwarantuje dziennikarza, który będzie opracowywał treści poszczególnych 
artykułów w porozumieniu z Zamawiającym. 

Tematem przewodnim wszystkich odcinków cyklu będzie szeroko pojęta popularyzacja i 
upowszechnianie szkolnictwa zawodowego, w tym poszczególnych branż zawodowych oraz ukazanie 
możliwości w zakresie kształcenia zawodowego na terenie woj. podlaskiego. 
 


