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Akcja „X dni do Soczi 2014 – Polacy na olimpiadę
zimową” (wideo)
Kate g o ria: Kamp anie  sp o łe czne  | Auto r: | Data: 26  s ie rp nia 20 13

Sło wa kluczo we : aid a b e lla, marta wó jc ik, zb ig nie w b ró d ka, szcze p an karp ie l-b ułe cka, p io tr
jano sz, o tto  p o lska

Zawodnicy, którzy przygotowują się do startu
na z imowych igrzyskach olimpijskich w 2014
roku wz ięli udz iał w projekcie „X dni do
Socz i 2014 – Polacy na olimpiadę z imową”.
Sportowcy zwracają uwagę na
niedofinansowanie z imowych sportów, które

może uniemoż liwić im wyjazd do Rosji. W spotach wystąpiły m.in. Aida Bella i
Marta Wójcik – brązowe medalistki Mistrzostw Europy w short- tracku.

Na stronie portalu PolakPotrafi.pl można wesprzeć sportowców dowolną kwotą
.

Najczęściej czytane wiadomości
Dz isiaj | Tydz ie ń | Mie siąc

Redefinicja stanowisk w marketingu

Maria Sharapova z mieni naz wisko, by promować

słodycz e (wideo)

Metafen ' inacz ej walcz y z  bólem' (wideo)

Rosyjska reklama Burger Kinga z akaz ana

Firma Sanui walcz y z  urz ędnikami

'Legends are dropped' w eksperymencie Heinekena

(wideo)

Kinowy spot kampanii prz eciw homofobii jako

filmowy trailer z  udz iałem Wojciecha Z ielińskiego i

Kata

 

 

Oferty pracy

Edukacja marketingowa

Ludzie

Firmy

Przetargi
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Najniższych Ce nach. Wyso ka Jako ści. Wyp ró b uj!
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Do projektu przyłączyli się również  Szczepan Karpiel-Bułecka – mistrz  Polski
we friskingu, Zbigniew Bródka – zdobywca Pucharu Świata w łyżwiarstwie
szybkim oraz  snowboardz ista Piotr Janosz .

6 września w Filharmonii Opolskiej odbędz ie się także impreza charytatywna
z udz iałem przedstawicieli sportu i biznesu, z  której dochód zostanie
przekazany sportowcom. 

W akcję zaangażowała się też  firma Otto Polska, która jest sponsorem Aidy
Belli i Marty Wójcik.

Polecamy wydarzenia

Konkurs Sz tuki na Bilbordach Art Moves 2013  1.0 9 -
31.10 , To ruń

SGS: Barometr CSR, cz yli co polski konsument
sądz i o odpowiedz ialnym biz nesie? 10 .0 9 ,
Warszawa

InternetBeta 2013 11-13.0 9 , Rze szó w (Kie lnaro wa)

PTBRiO: Jakość – satysfakcja – lojalność:
konferencja i warsz taty 19 -20 .0 9 , Warszawa

questus: Professional Diploma in Marketing 27.0 9 -
4.0 4, Warszawa, Tró jmiasto , Łó d ź, Krakó w, Po znań

Kongres CSR „Today Tomorrow – Business, People,
World” 3.10 , Warszawa

Customer Intelligence: Praktycy o komercyjnym
wykorz ystaniu danych. Trendy & strategie 10 -11.10 ,
Warszawa

Sales Performance: Inspiracje liderów sprz edaż y
10 -11.10 , Warszawa

PR Forum 16 .10 , Warszawa

Inno-Tech Expo 2013 17-19 .10 , Kie lce

BBM: II Forum e-h@ndel. Trendy – Optymaliz acja –
Roz wój w handlu detalicz nym online 23-24.10 ,
Warszawa

IV e-m@rketing & mobile strategies for pharma  6 -
7.11, Warszawa

IV Europejskie Forum Marketingu Instytucji
Naukowych i Badawcz ych 21-22.11, Warszawa

ZFPR: Z łote Spinacz e 2013 6 .12, Warszawa

z obacz  wsz ystkie...
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Like Sign Up to see what your friends like.

wyślij z najomemu   wydrukuj  

Komentarze do artykułu dodaj komentarz

Kolejna akcja na PolakPotrafi.pl
BenGurion (13:28 2013-08-26)

Aby otrzymać dostęp do komentowania

proszę się zalogować

Wystarczy wpisać w poniższe pole adres e-mail, na który
otrzymują Państwo biuletyn, i przycisnąć Dalej .

twoj@email   dale j 

Nowi użytkownicy mogą uzyskać moz liwość komentowania
artykułów, zamawiając subskrypcję  naszego e-biuletynu.

Z amów subskrypcje
 

Kampanie społeczne

101 murali dla Krakowa – oddolna akcja

Najświeższe wiadomości

Marke ting  p o lityczny i mie jsc
Poz nań i Samsung ogłasz ają konkurs na

 
 
 

Find us on Face book

Market ing przy Kawie

Like

29,675 people like Marketing prz y Kawie.

Facebook s ocia l  p lug in

 

Najczęściej czytane artykuły

Celebrytą w logo. Jak gwiaz dy atakują i bojkotują

marki Joanna Lis

Prz ychodz i święty Mikołaj do waginy... Joanna Lis

Programy lo jalnościowe i CRM

Public relations

Reklama zewnętrzna

Shockvertising

Trendy

Zarządzanie marką

Zbędnik
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Inspiracje:
nr 458 (23.08)
wszystkie wydania

Tematy:
nr 447 (21.08)
wszystkie wydania
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promująca krakowski street art 
2013-08-26

SMS od ministerstwa ostrz eż e prz ed jaz dą
pod wpływem alkoholu 
2013-08-23

Spot Kampanii prz eciw Homofobii jako
filmowy trailer z  udz iałem Wojciecha
Z ielińskiego i Katarz yny Herman (wideo) 
2013-08-21

WWF Polska promuje interaktywną mapę
z acz epów (audio) 
2013-08-06

Groupon i UNICEF z  kampanią na rz ecz
dz ieci z  Mali 
2013-08-05

Wsz ystkie z  tej kategorii ->

 

Poz nań i Samsung ogłasz ają konkurs na
aplikację promującą miasto 
2013-08-26

Marke ting  sp o łe czno ścio wy
Verbena angaż uje blogerki w promocję
cukierków 
2013-08-26

Marke ting  sp o łe czno ścio wy
Studniówka Sz lachetnej Pacz ki 
2013-08-26

Kamp anie  sp o łe czne
101 murali dla Krakowa – oddolna akcja
promująca krakowski street art 
2013-08-26

Ed ukacja marke ting o wa
Kongres CSR „Today Tomorrow – Business,
People, World” 3 paź dz iernika 
2013-08-25

Wsz ystkie wiadomości ->

Jak stworz yć dobrą opowieść dla marki sportowej

Jakub Müller

Marki z  parciem na sz kło -  z wykły product

placement to z a mało Kamila Pokój

Optymaliz acja dz iałań marketingowca sprz yja

kreatywności Timm Brocks

Po co badać wiz erunek i komunikację marki? 3

powody ogólne i wiele sz cz egółowych Maurycy

Graszewicz

Spłasz cz yć, wyostrz yć, z asymilować -  mechaniz m

dz iałania nisz cz ącej plotki Jakub Müller

 

Ostatnie komentarze

Kolejna akcja na PolakPotrafi.pl BenGurion (13:28 26-

08-2013)

@Figo acon (09:40 26-08-2013)

homopropaganda aerol (10:28 25-08-2013)

:) Ewe (15:19 24-08-2013)

Strz ał w stope? spostrzegawczy (12:55 23-08-2013)

Ad: Piotr redakcja (10:03 23-08-2013)

piękny spam piotr (08:26 23-08-2013)
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Create an account or Log In to see what your friends recommend.

„Zalicz  ją w te  wakacje ” – Stowarz ysz e nie  Twoja Sprawa prote stuje  prz e ciw p lakatowi f ilmowe mu - .. .
2 people recommend this.

„Mamo, daj!” – style  wychowania a de cyz je  z akupowe  w polskich rodz inach -  Te maty -  Marke t ing...
4 people recommend this.

Empik w walce  z  niskim poz iome m cz yte lnictwa w Polsce  (wide o)  -  Wiadomości -  Marke t ing prz y Kawie
4 people recommend this.
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