IV edycja Think Big
Think Big to program dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w oparciu o nowe technologie. W ramach
programu mają oni szansę zwiększyć rozpoznawalność i wiarygodność oraz skorzystać z globalnego doświadczenia i
wiedzy ekspertów UPC. Celem jest wsparcie przedsiębiorców poprzez umożliwienie im doskonalenia produktów i
usług. UPC prowadzi program od 2012 r. Do ostatniej edycji zanotował on ponad 600 zgłoszeń od przedsiębiorców o
różnorodnej historii i doświadczeniu biznesowym.
Czas realizacji: 10/16 - 03/17

I.

Uzasadnienie zgłoszenia do kategorii konkursowej: Bussiness-to-Bussiness PR (kategoria główna)

Think Big to program dla przedsiębiorców, który buduje długoterminowe relacje z sektorem MŚP na rynkach w Polsce,
Czechach, Rumunii, Słowacji i Węgrzech.
Zgodnie z zasadami programu, zgłaszany projekt musiał wykazać się potencjałem biznesowym. O powodzeniu uczestników
decydowały oryginalność i dojrzałość rozwiązania oraz jego synergia z rozwiązaniami poszukiwanymi przez UPC. Program
okazał się dużym sukcesem pod względem liczby zgłoszonych projektów oraz obecności w mediach, a przedsiębiorcy biorący
udział w programie zaznaczają, że udział w TB pozytywnie wpłynął na rozwój ich biznesu.

II.

Wyzwanie: określenie problemu i celu/ów do zrealizowania / opis uwarunkowań zewnętrznych i/lub
wewnętrznych / wyjaśnienie szczególnego kontekstu projektu / dostępne środki finansowe (budżet).

UPC, jako innowacyjna firma, podejmując decyzję o przeprowadzeniu programu TB, chciało wyjść poza percepcję dostawcy
usługi internetu, telewizji i telefonu i stać się kluczowym partnerem dla świata biznesu – zarówno MŚP, jak i startupów. Dzięki
TB UPC pokazała, że ma do zaoferowania ciekawe portfolio narzędzi dla profesjonalistów, a także globalny know-how, którym
może się dzielić wspierając MŚP oraz startupy. W wyniku rozmów oraz badań potrzeb MŚP zmieniono formułę tegorocznej
edycji TB wprowadzając elementy zwiększające wsparcie uczestników oraz rozpoznawalność programu.

III.

Diagnoza: kluczowe obserwacje, które zdeterminowały obrany kierunek działań.

W segmencie MŚP i startupów konkurencja jest bardzo duża. By pokazać w pełni swój potencjał MŚP potrzebują wsparcia
doświadczonego partnera. Celem programu TB jest wyselekcjonowanie rozwiązań o największym potencjale biznesowym,
udoskonalenie ich oraz wsparcie finansowe. By uwiarygodnić nagrodzone projekty wobec rynków CEE, UPC wdraża je u siebie,
dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem i wiedzą. Udział w TB może być przepustką do globalnego rozwoju biznesu. W
trakcie programu startupy nawiązują nowe kontakty, ale też przyciągają uwagę inwestorów i mediów śledzących biznesowe
trendy.
Badanie „Gotowi na innowacje” przeprowadzone przez SW Research na potrzeby TB pokazuje, że MŚP znacznie gorzej radzą
sobie we wprowadzaniu innowacji w porównaniu z dużymi podmiotami. Tymczasem to właśnie ten sektor jest siłą napędową
gospodarki i to przedsiębiorstwa o mniejszej skali wytwarzania powinny budować przewagę konkurencyjną opartą na
innowacyjności. MŚP pozytywnie odnoszą się do współpracy z korporacjami. Blisko 80% badanych firm przyjęłoby taką ofertę, a
42% z nich zainteresowana jest włączeniem swojego produktu bądź usługi do jej oferty. Do największych zalet kooperacji z
partnerem międzynarodowym zaliczyli także wspólny rozwój nowego produktu (38%) oraz wsparcie promocyjne i finansowe.

IV.

Strategia: opis obranego podejścia komunikacyjnego, główna narracja (kluczowe przekazy), logika doboru
głównych narzędzi i platform komunikacyjnych, spodziewane efekty (KPIs).

Aby dotrzeć do grupy docelowej, komunikacja projektu realizowana była głównie w sieci. W tym celu powstał kanał na FB
https://www.facebook.com/UPCbiznes/ oraz strona www poprzez którą można było zgłaszać swoje projekty do programu https://thinkbig.upc.pl/.
Do TB zaangażowano najbardziej opiniotwórcze media o tematyce biznesowej oraz NT, Nawiązane zostało partnerstwo z
BusinessInsider.pl, w ramach którego zrealizowana została aktywacja Elevator Pitch, która przesądziła o sukcesie IV edycji TB.
Aby zmaksymalizować dotarcie, do projektu – bezkosztowo – zaangażowano influencerów oraz przedstawicieli świata biznesu i
nowych technologii. Aktywnie promowali oni program poprzez własne, wysokozasięgowe kanały komunikacji, a także doradzali
uczestnikom i oceniali ich zgłoszenia wraz z przedstawicielami UPC.
Głównym celem TB było wyselekcjonowanie najbardziej innowacyjnych i charakteryzujących się największym potencjałem
biznesowym przedsiębiorstw z wybranych krajów CEE.
Cele komunikacyjne:


Wzmocnienie świadomości programu wśród MŚP i mediów; prezentacja realnych korzyści ze współpracyz globalnym
partnerem



Promocja polskiego środowiska MŚP na poziomie CEE



Wzrost świadomości UPC Biznes – biznesowego ramienia UPC dedykowanego MŚP

Zakładane efekty:


Pozycjonowanie UPC jako inkubatora innowacyjności



Zwiększenie świadomości UPC jako firmy, która dostarcza przedsiębiorcom niezbędnych narzędzi dorozwoju i promocji
biznesu

V.

Realizacja: plan projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań niestandardowych.

Zmiany w IV edycji
W tym roku program realizowany był na nowych zasadach – do rywalizacji stanęli przedsiębiorcy nie tylko z Polski, ale też z
Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier. Do TB zaproszeni zostali Ci z nich, którzy posiadali rozwiązania gotowe do pilotażowego
wdrożenia wykazujące się potencjałem biznesowym w poniższych obszarach:


Customer Experience



Marketing Tools&Technologies



B2B Mobile Apps&Security Solutions

Na każdym etapie TB jury brało pod uwagę oryginalność i dojrzałość rozwiązania oraz jego synergię z UPC.
Na etapie planowania IV edycji TB rozszerzono także jego program. Do wyzwań stawianych przed uczestnikami, dodany został
nowatorski element – TB Elevator Pitch. Był to test dla 10 finalistów, sprawdzający, czy uda im się sprzedać swój produkt w 3
minuty podczas rozmowy z potencjalnym inwestorem. W ramach losowo przydzielonych scenariuszy, w przestrzeni Warsaw
Spire, finaliści opowiadali o swojej działalności jurorom TB w tytułowej windzie.
Inauguracja
W ramach inauguracji TB, poinformowano o nowych zasadach programu, a także przedstawiono wyniki badania
przeprowadzonego na zlecenie UPC Biznes Gotowi na innowacyjność – co uwalnia potencjał małych i średnich firm w Polsce.
Inaugurację zakończył panel dyskusyjny nt. poszukiwania idealnego ekosystemu i współpracy korporacji z przedsiębiorcami z
CEE.
Zbieranie zgłoszeń


Wypełnienie formularza online



Scouting – zapraszanie potencjalnych uczestników w regionie CEE

Półfinał
Faza sesji wewnętrznych w UPC, w wyniku których wyłoniono 10 finalistów. Firmy te wzięły udział w wyzwaniu Elevator Pitch,
po którym zostali ocenieni przez internautów.
Finał
Finał TB stał się jednym z kluczowych wydarzeń w Polsce prezentujących technologiczne trendy i innowacje. Uczestnicy
nawiązują w trakcie jego trwania nowe kontakty, a także przyciągają uwagę inwestorów i najważniejszych mediów śledzących
biznesowe trendy. Dzięki temu UPC nie tylko inspiruje, ale też realnie wspiera przedsiębiorców w odważnym myśleniu o swoim
biznesie.
Tegoroczną statuetkę zwycięzcy, 10 000 euro oraz zaproszenie do współpracy z UPC otrzymała firma CallPage za system do
zamawiania rozmowy z konsultantem na stronie www. CallPage został już wdrożony przez UPC Polska, zyskując możliwość
zaprezentowania się tysiącom klientów, w tym setkom potencjalnych partnerów biznesowych. W ramach Elevator Pitch

internauci wyróżnili VoicePin, a nagrodę specjalną za podjęcie ważnych tematów społecznych otrzymał Dolphio. Specjalnym
gościem gali, w której udział wzięło 250 osób, był red. naczelny brytyjskiej edycji magazynu Wired, David Rowan.

VI.

Wynik: uwiarygodniony i weryfikowalny opis zrealizowanych zamierzeń i celów.(W tym polu można wyjątkowo
zamieszczać linki do źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt)

Wielotorowe działania wzbudziły zainteresowanie grupy docelowej, a także zapewniły pokrycie medialne. Do udziału w
projekcie zgłosiło się ponad 200 firm. Informacja o TB odbiła się szerokim echem w środowisku biznesowym, co pozwoliło na
wygenerowanie ponad 600 publikacji o ekwiwalencie reklamowym wartym niemal 600 tys. PLN. Informacje o projekcie
znalazły się w mediach ogólnoinformacyjnych i biznesowych. W rezultacie osiągnięto zasięg przekraczający 38 mln impresji.
Akcja odniosła też sukces w SM generując buzz na FB, YT i TT. Posty na kanale TB na FB miały zasięg organiczny na poziomie
ponad 9 400 odbiorców (co stanowi 170% liczby fanów).
TB to starannie przemyślana i zaplanowana inicjatywa, która dzięki efektowi skali i synergii daje ponadprzeciętne rezultaty; nie
tylko inspiruje, ale też realnie wspiera przedsiębiorców w odważnym myśleniu o swoim biznesie. To wszystko spowodowało, że
TB jest pierwszym w historii marki UPC projektem lokalnym, który z racji odniesionego sukcesu stał się best practice dla innych
krajów, na terenie których działa firma.

