
KOMUNIKACJA DZIAŁAŃ RADY
Informacja o realizacji Strategii komunikacji i planu działań informacyjnych z interesariuszami



CELE KOMUNIKACYJNE
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Strategiczny cel projektu

Zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki
odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji 
formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były 
dostosowanie do realnych potrzeb pracodawców sektora.

Cele komunikacyjne projektu

➢ komunikacja z członkami Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców,

➢ kampania informacyjna dla instytucji edukacyjnych, rynku pracy 
i partnerów społecznych.

Powyższe cele możemy zrealizować poprzez skuteczne kanały 
komunikacji. 



NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE



STRONA INTERNETOWA RADY
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Strona internetowa Rady
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Strona internetowa Rady:
• jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (rozwiązanie zwiększające 

poziom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami),
• jest czytelna i przejrzysta,
• jest intuicyjna,
• dobrze wyświetla się zarówno na komputerze, jak i na 

urządzeniach mobilnych (jest responsywna) i szybko się ładuje,
• zawiera informacje dopasowane do grup docelowych Rady.

Podstawowe informacje

Ponadto, najważniejsze informacje dotyczące prac Rady zamieszczane 
są na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej.
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Strona internetowa Rady notuje do 100 odsłon dziennie; łącznie 
ponad 7000 wyświetleń, została odwiedzona przez 5610 
użytkowników.

Analiza ruchu na stronie

Strona główna:

• została wyświetlona ponad 3000 razy, 
• średni czas spędzony na tej stronie to 1 min. 19 sek., 
• ma współczynnik odrzuceń na poziomie 31%, co oznacza, że 

ponad ⅔ użytkowników przechodzi do kolejnych podstron (to 
bardzo dobry wynik, wskazujący, że użytkownicy są 
zainteresowani treściami zawartymi na stronie).
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Analiza ruchu na stronie

Najpopularniejsze podstrony: 

• informacje o składzie Rady, 
• aktualności z działalności Rady, 
• publikacje,
• informacje o projekcie.

Źródło ruchu na stronie: 

• wejścia z wyszukiwarek (np. z Google, Bing) – 41,65%, 
• wejścia bezpośrednie (samodzielne wpisanie w przeglądarce 

internetowej adresu strony internetowej) – 36,5%, 
• odesłania z innych stron (portalkomunalny.pl, parp.gov.pl, 

ios.edu.pl) – 19,1%, 
• wejścia z mediów społecznościowych – 2,75%. 



NEWSLETTER RADY
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Newsletter Rady
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Podstawowe informacje

• do tej pory zostały wysłane 4 newslettery Rady (ponad 1000 
odbiorców),

• w newsletterze Krajowej Izby Gospodarczej informacje nt. 
działań Rady zostały rozesłane 2 razy (ponad 3000 odbiorców),

• weryfikacja danych analitycznych wskazuje, że wysyłka 
newsletterów generuje wizyty na stronie Rady.
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Statystyki przykładowego newslettera Rady

Statystyki przykładowego newslettera KIG
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Cele wysyłki newslettera

• budowanie pozytywnego wizerunku Rady jako marki, 
• edukacja różnych uczestników rynku,
• zwiększenie ruchu na stronie internetowej Rady,
• docieranie do zainteresowanych z bieżącą informacją oraz 

ofertą wynikające z prac Rady. 

Newsletter przedstawiony na 12 slajdzie wygenerował wzrost 
ruchu na stronie Rady. W dniu wysyłki (24.05.2021 r.) odnotowano 
182 odsłony strony internetowej Rady. 
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Odbiorcy newslettera

• firmy szkolące,
• firmy zbierające odpady,
• firmy odzyskujące odpady,
• recyklerzy,
• spalarnie i cementownie,
• instalacje komunalne,
• szkoły (ponadpodstawowe i wyższe),
• media branżowe,
• członkowie KIG,
• inne instytucje (ministerstwa, inspektoraty, stowarzyszenia, 

inspektoraty, urzędy pracy itp.).



MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
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Facebook Krajowej Izby Gospodarczej
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Podstawowe informacje

• ze względu na wąską grupę odbiorców działań Rady, oddzielny 
profil Facebookowy nie przyniósłby wymiernych korzyści,

• korzystanie z Fanpage’ów lidera i partnera projektu może 
pomóc dotrzeć do potencjalnych odbiorców treści i 
jednocześnie, dzięki większym zasięgom, kreować pozytywny 
wizerunek Rady.



MATERIAŁY INFORMACYJNE I ULOTKI
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Ulotka dotycząca szkoleń pracowników sektora  
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Podstawowe informacje

• ze względu na ograniczenie spotkań bezpośrednich, a także 
negatywnym wpływem na środowisko ulotki tradycyjne zostały 
zastąpione na wersję cyfrową, która będzie załączana do 
newslettera,

• ulotki będą zamieszczane na stronie internetowej Rady.
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Kontakt

Krzysztof Kawczyński

Animator Rady

mob.: 600 401 251
e-mail: kkawczynski@kig.pl
www.srk-odzysk.kig.pl


