
Edukacja

o profilaktyce 

zdrowotnej



Dlaczego

• Tylko eksperckie treści – każdy artykuł konsultujemy ze specjalistami, 

lekarzami i profesorami.

• Największa rozpoznawalność (TGI) spośród wszystkich serwisów medycznych 

we wszystkich grupach wiekowych.

• Użytkownik nie tylko lepiej nas rozpoznaje, ale i coraz bardziej ceni.

• Najwyższy wskaźnik powracalności na rynku. Użytkownicy odwiedzają WP 

abcZdrowie średnio 4 razy w miesiącu (wizyty/RU).

• Relacjonujemy tematy zdrowotne holistycznie. Edukujemy na temat chorób, 

profilaktyki i promujemy zdrowy lifestyle. Współtworzymy zdrowszą Polskę.



Bilans miesiąca 



Bilans miesiąca

• Redakcyjny sondaż, tworzony wspólnie 

z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat

• Co miesiąc pytamy Polaków o ich postawy 

i podejście do profilaktyki w kontekście 

najbardziej rozpowszechnionych chorób.

• Każde wydanie jest poświęcone wybranej 

tematyce chorobowej, a do interpretacji wyników 

sondażu angażujemy najlepszych ekspertów 
zdrowia na rynku

• Chcemy zwiększyć świadomość Polaków w 
obszarze profilaktyki i leczenia schorzeń

* próba każdego badania to ponad 1000 respondentów



Przykładowy case: Sanprobi – zdrowie 

układu pokarmowego w świadomości Polaków

1 obecność marki w sąsiedztwie opracowanych wyników sondażu



Sanprobi

2 obecność marki w szerokiej kampanii promującej wyniki sondażu



Sanprobi

3
kampania natywna, 

rozwijająca tematykę 

sondażu



Dlaczego warto?

Staniesz się autorytetem 

dla użytkowników. 

Twoja marka zabierze 

głos w sprawie istotnej 

ze społecznego punktu 
widzenia.

Dotrzesz do szerokiego 

grona odbiorców za sprawą 

partnerstwa ogólnopolskiej, 

wielokanałowo promowanej 

akcji redakcyjnej.

Akcja oparta na mechanizmie 

badania aktywnie zaangażuje

użytkowników. Dzięki temu

zbudujesz głębszą relację 

z potencjalnymi klientami.

Użytkownicy będą 

chętnie czytać Twoje 

treści, ponieważ zostaną

naturalnie

wkomponowane 
w otoczenie serwisu.

Dzięki eksperckiemu 

charakterowi naszych 

działań zwiększysz 

zaufanie do swojej marki.

Zyskasz wiedzę o swoich

potencjalnych klientach.

Przygotowujemy dla ciebie 

szczegółowy raport.



Akcja społeczna 

O N A
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