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2KONTYNUACJA DZIAŁAŃ W INTERNECIE
szanse dla rozwoju i funkcjonowania branży

Rosnąca świadomość ekologiczna i zainteresowanie tego typu produktami można zaobserwować

szczególnie w Internecie (social media), gdzie konsumenci z dużą częstotliwością dzielą się opiniami

na temat produktów spożywczych wysokiej jakości.

Dlatego tak ważne jest zwiększenie rozpoznawalności krajowych systemów jakości, takich jak Gwarancja

Jakości QAFP. Co więcej budowanie w ten sposób postawy patriotyzmu konsumenckiego oraz

świadomości konsumenckiej może pozytywnie wpłynąć na decyzję producentów o rozpoczęciu

działalności w zakresie systemów jakości.
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Z zestawienia wynika, że ponad 75% wszystkich wzmianek na temat wieprzowiny pojawiły się w social media.

Tak znaczny odsetek jest wypadkową zarówno aktywności konsumentów oraz działań promocyjnych za pośrednictwem

mediów społecznościowych.

Dane pochodzą z Brand24, narzędzia do monitoringu haseł w internecie, i obejmują dane dla hasła „wieprzowina”

w okresie od 1 marca 2018 do 31 marca 2019 (promocja Gwarancji Jakości QAFP w social media).

WIEPRZOWINA W INTERNECIE
Podsumowanie liczbowe

TWITTER
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WIEPRZOWINA W INTERNECIE
Miesięczny rozkład danych 

Najwyższy wzrost zasięgu social media (zielony) w dużej mierze odzwierciedla wystąpienie ASF w Polsce,

co negatywnie wpłynęło na opinię konsumentów o polskiej wieprzowinie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Pojawienie się zwiększonej liczby komentarzy przy równoczesnym wzroście zasięgu social media (lipiec-wrzesień 2019)

to także pokłosie ASF oraz trendu prozdrowotnego i projakościowego wśród konsumentów.

Dane pochodzą z Brand24, narzędzia do monitoringu haseł w Internecie, i obejmują dane dla hasła „wieprzowina”

w okresie od 1 marca 2018 do 31 marca 2019 (promocja Gwarancji Jakości QAFP w social media).
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WIEPRZOWINA W INTERNECIE
Kategorie wzmianek

TWITTER
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Zamieszczony wykres obejmuje podział

ukazanych wzmianek

na wskazane kategorie. Z zestawienia

wynika, że ponad 45% z nich zostało

opublikowanych za pośrednictwem

Facebooka oraz Instagrama,

co pozwala sądzić, że tam właśnie

aktywnie udzielają się konsumenci,

z którymi należy budować

wiarygodna i długotrwałą relację

poprzez odpowiedzialną

komunikację jakości potwierdzonej

certyfikatem.

Dane pochodzą z Brand24, narzędzia

do monitoringu haseł w Internecie,

i obejmują dane dla hasła

„wieprzowina” w okresie od 1 marca

2018 do 31 marca 2019 (promocja

Gwarancji Jakości QAFP w social

media).

INNE NEWSY VIDEO BLOGI
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wnioski

W strategii dla branży wieprzowiny na 2019 rok,

przyjętej przez Komisję Zarządzającą Funduszu

Promocji Mięsa Wieprzowego:

• Internet, w tym social media, znajdują się jako

pierwsze z wymienionych kanałów komunikacji.

• Upowszechnianie wiedzy nt. systemów jakości to

jeden z głównych kierunków działań.

• Najwięcej % budżetu przyznano na działania

mające na celu informowanie o jakości oraz

promocję spożycia mięsa wieprzowego

i jego przetworów, co pozwala sądzić, że

w oczach Komisji tego typu działanie jest

najbardziej istotne dla promocji wieprzowiny

poprzez kontynuację zadania „Jakość z polskim

certyfikatem”.



7KAMPANIA JAKOŚĆ Z POLSKIM CERTYFIKATEM
Wyniki działań

ESTYMACJE

1 marca 2018 r. -31 marca 2019 r.

11 890 000 zasięgu na Facebooku

2 700 000 zasięgu na Instagramie

410 000 zasięgu na LinkedInie

WYNIKI

1 marca 2018 r.- 31 marca 2019 r.

13 726 843 zasięgu na Facebooku

3 273 327 zasięgu na Instagramie

795  189 zasięgu na LinkedInie

LICZBA AKTYWNOŚCI 
ZAMIESZCZONYCH 

NA WSZYSTKICH KANAŁACH 
SOCIAL MEDIA.

161 128 105


