Warszawa, 17.02.2022 r.

Zapytanie o ofertę z dnia 17 lutego 2022 / Projekt Komunikacja
WWF to międzynarodowa, renomowana organizacja społeczna zajmująca się ochroną przyrody. Od
blisko 60 lat chronimy przyrodę na całym świecie. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji
środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii
z przyrodą.
Od 2001 roku WWF chroni przyrodę w Polsce. Prowadzimy działania na rzecz ochrony nie tylko
największych polskich drapieżników - wilka, rysia i niedźwiedzia oraz ssaków bałtyckich - foki i
morświna, ale też miejsc ich występowania. Poprzez edukację, prowadzenie dialogu z biznesem,
decydentami, samorządami i różnymi grupami interesariuszy, promujemy zrównoważone
rybołówstwo i rolnictwo oraz działamy na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Walczymy z
nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt. Staramy się o to, aby morza i rzeki były
pełne życia.
Wszystkie działania WWF, choć pozornie skoncentrowane wyłącznie na świecie roślin i zwierząt,
mają na celu zapewnienie przyszłości, w której człowiek żyje w harmonii z przyrodą. Bezpieczeństwo
i dobrobyt ludzi na planecie uzależnione są bezpośrednio od kondycji środowiska naturalnego.
W celu oceny i poprawy naszych działań obecnie poszukujemy dostawcy na przegląd i monitoring
mediów wybranych przez nas tematów i haseł.

Opis przedmiotu zamówienia / specyfikacja:
Monitoring kanałów informacyjnych: telewizja, radio, prasa, Internet (w tym social media). Hasło
główne „WWF”. W tym:
➢ Możliwość generowania dziennych raportów analizujących obecność w mediach informacji
dotyczących WWF
➢ Możliwość zarchiwizowania publikacji (zapisania na dysku)
➢ Możliwość generowania analiz, wykresów oraz raportów podsumowujących w stosunku do
okresu oraz kanału informacyjnego
➢ Przegląd i opracowanie wybranych materiałów i publikacji na konkretny wskazany przez WWF
temat
➢ Możliwość dokupienia dodatkowych haseł na różne okresy czasu
➢ Możliwość wyszukania dowolnych dodatkowych haseł w ramach wyników (cała lista publikacji
z „WWF” plus w ramach tego zbioru możliwość wyszukania np. hasło „rzeki”).

Wymagany termin realizacji usługi:
od dnia 01.03.2022 r. do dnia 01.03.2024 r.

Miejsce dostawy: siedziba Fundacji WWF Polska, Ul. Usypiskowa 11, Warszawa

Oferty prosimy przesłać w terminie do dnia 28.02.2022 r. na adres e-mail: apoliszkiewicz@wwf.pl,
uwzględniając cenę brutto w miesięcznym cyklu rozliczeniowym w dwóch wariantach: uwzględniając
reklamy oraz bez reklam. Prosimy także o podanie ceny za dokupienie dodatkowych haseł.

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela:
Pani Klaudia Król-Jasińska: sprawy dotyczące przedmiotu zamówienie, kkrol@wwf.pl
Pani Anna Poliszkiewicz: sprawy administracyjno – finasowe, apoliszkiewicz@wwf.pl

