Łazarski- praktyczny wymiar kształcenia
Głównym założeniem projektu było stworzenie zintegrowanej kampanii, która w długofalowej perspektywie
przełoży się na wysokie wyniki rekrutacyjne.
W tym celu agencja wspólnie z klientem opracowała kompleksowy plan oparty na kilku filarach: wydarzeniach na
uczelni, pozycjonowaniu 30 ekspertów w mediach, działaniach o charakterze CR, social media, i e-marketingu.
W efekcie uzyskano 5919 i osiągnięto wszystkie cele sprzedażowe pomimo negatywnej dla branży demografii.
Czas realizacji: 01/16-06/17

I.

Uzasadnienie zgłoszenia do kategorii konkursowej: PR korporacyjny (kategoria główna)

Projekt dotyczy zintegrowanej komunikacji korporacyjnej, której celem było wzmocnienia reputacji marki wśród wielu
interesariuszy, ale ze szczególnym naciskiem na klientów.
Pozycjonowanie marki w oparciu o wartości i misję Łazarskiego, wygenerowanie dużego zasięgu, atencji, a w niektórych
przypadkach zaangażowania, w wielu kanałach/obszarach (marketing, digital, PR, events).

II.

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

Wzmocnienie reputacji Uczelni Łazarskiego na bardzo konkurencyjnym i coraz trudniejszym, ze względów demograficznych,
rynku edukacji wyższej. Przełożenie reputacji na wyniki rekrutacyjne. Od lat obserwowany jest regularny spadek liczby
maturzystów spowodowany niżem demograficznym, którego apogeum ma nastąpić w 2020 roku. Według szacunków liczba
maturzystów może spaść nawet do 200 tys. Kolejnym wyzwaniem jest zbudowanie atrakcyjnego wizerunku, opartego na
wyróżnikach, na tle silnej konkurencji (szeroka oferta: 133 państwowych uczelni wyższych w Polsce i 261 niepublicznych). Z racji

ograniczonych budżetów na marketing i komunikację ze względu na charakter prowadzonej działalności, strategia
komunikacyjna musiała być wyjątkowo optymalnie skalibrowana, z wykorzystaniem maksymalnie efektywnych narzędzi.

III.

Diagnoza: kluczowe obserwacje, które zdeterminowały obrany kierunek działań.

Dotarcie z wiarygodną komunikacją, obecność marki w kanałach i mediach, które konsumuje pokolenie Y (target kampanii) ze
względu na jej skalę i różnorodność stanowi duże wyzwanie. Pokolenie Y (które jest obecnie największą grupą docelową dla
uczelni) to ludzie zorientowani na cel, pewni siebie optymiści, którzy pragną być częścią czegoś większego. Wierzą, że jeśli się
postarają, osiągną to, czego chcą. Cenią wolność, a słowo „samorealizacja” ma dla nich przyjemny wydźwięk. Są także
niecierpliwi. Chcą wszystkiego tu i teraz. Średnio konsumują media przez 456 minut w ciągu roku w 2016, w porównaniu z 411
minutami w 2010. Korzystnie z Internetu mobilnego wzrosło o 44% pomiędzy 2010 i 2016 (Zenith’s Media Consumption
Forecasts 2016). Aż 89% millenialsów twierdzi, że nie może żyć bez YouTube (raport Defy Media 2016). Mocno postawiliśmy w
związku z tym w komunikacji na digital, social media i działania E-PR.

IV.

Strategia: opis obranego podejścia komunikacyjnego, główna narracja (kluczowe przekazy), logika doboru

głównych narzędzi i platform komunikacyjnych, spodziewane efekty (KPIs).

Uczelnia Łazarskiego kształci studentów na 11 kierunkach. Oferta edukacyjna uczelni to: studia licencjackie, magisterskie,
podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. W międzynarodowym rankingu U-Multirank,
przygotowanym na zalecenie Komisji Europejskiej, uczelnia plasuje się na pierwszym miejscu w Polsce. W strategii został
położony duży nacisk na odpowiednie pozycjonowanie we wszystkich kanałach uczelni w oparciu o misję Łazarskiego. Misją jest
stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy.
Studenci uczą się krytycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego.
Cele Kampanii:


Umocnienie wizerunku jako uczelni oferującej kształcenie na najwyższym poziomie, podkreślenie bycialiderem wśród
szkół wyższych, szczególnie przy uwzględnieniu kierunków, takich jak prawo.



Stworzenie kampanii mocno zorientowanej na lead nutrition i sprzedaż.



Grupa docelowa:



Kobiety i mężczyźni w przedziałach 18-21, 30-45 lat, 40-55 lat, mieszkańcy Warszawy oraz woj.mazowieckiego,
lubelskiego, podlaskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego



Wykształcenie średnie (maturzyści), wyższe niepełne, opiekunowie/rodzice średnio zamożni i zamożni,wysyłający
dzieci do prywatnych szkół

W 2017 roku działania prowadzone pod parasolem: ŁAZARSKI. ODPOWIEDZI, KTÓRYCH SZUKASZ. Ze względu na różne
motywacje oraz potrzeby z odpowiednim rozdzieleniem przekazów pod względem na grupy docelowe oraz media i sposoby ich
konsumpcji

V.

Realizacja: plan projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań niestandardowych.

Ze względu na cele strategiczne komunikacji korporacyjnej marki Łazarski, agencja i klient zdecydowali się na podział
komunikacji na filary:
INCJATYWY OBYWATELSKIE, CSR - szereg działań operacyjnych, które mocno komunikując misję, stanowią ciekawą podstawę
do komunikacji, prezentujemy wybrane:


„Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego”. Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z nieodpłatnejpomocy i
konsultacji prawnej



XIV edycji akcji „Angielski dla dzieci z sąsiedztwa” – lokalnej inicjatywy społeczności Uczelni Łazarskiegoskierowanej do
dzieci z okolicznych szkół podstawowych



Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Prawach i Wolnościach Obywatelskich, która została objęta



Honorowym Patronatem Rzecznika Prawa Obywatelskich
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Ministerstwa Sprawiedliwości projekt „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnychapelacji łódzkiej i
warszawskiej”. Realizowany przez międzyuczelniany zespół, którego liderem będzie komórka Centrum Kształcenia
Podyplomowego Uczelni Łazarskiego



„Prawne uregulowania technologii blockchain i kryptowalut na świecie” Organizatorem jest CentrumTechnologii
Blockchain Uczelni Łazarskiego działające pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

PR (BIURO PRASOWE)


Dedykowany zespół 3 osobowy po stronie agencji



Biuro prasowe: wysłanych ponad 60 informacji prasowych



Ponad 30 ekspertów w ciągłym procesie pozycjonowania eksperckiego



Content marketing: 10 artykułów, informacje dotyczące studiów jak wybrać, na co zwrócić uwagę

MARKETING I DIGITAL (SM, MARKETING)


Nowa strona www.lazarski.pl



SocialMedia (komunikacja + ADS): Facebook, YouTube, Instagram



SocialMedia (non standard): Snapchat



Google: GDN, Search, Remarketing, Landing page z formularzem dla rodziców



Dedykowany newsletter + SMS



Outdoor: ZTM i interaktywna wiata przystankowa



BTL: Ulotki/broszury i Prasa



Blog Łazarskiego odpowiedzi na pytania, których kandydaci nie znajdą w ofercie, np. wpisy na tematdziałań samorządu
studentów, cykl poradnikowy, jak wybrać najlepszą ścieżkę na przyszłość, głos studentów i wykładowców, czyli
wywiady z ludźmi Łazarskiego

KONFERENCJE, KONGRESY, BADANIA


W omawianym czasie zorganizowano 58 konferencji naukowych. Znaczna część z nich była podstawą dokomunikacji z
mediami i zewnętrznymi interesariuszami i mediami

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)

W ciągu półtora roku (2016 – czerwiec 2017) w wyniku prac agencji i działu marketingu udało się:




PR: wygenerować 4701 publikacji (earned) w tym:


w radiu 248 publikacji (91 – 2016, 157 – 2017)



w tv 536 publikacji (149 – 2016, 387 – 2017)



w prasie 493 publikacji (161 – 2016, 332 – 2017)



w Internecie 3424 publikacji (1475 – 2016, 1949 – 2017)

PR: W okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 dotarcie wyniosło: 245 446 289 – źródło IMM. Brak danychze
wcześniejszego okresu, ze względu na zmianę firmy monitorującej media.



Events: Uczelnia zorganizowała ponad 60 konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych, przyktórych
prowadzone były działania komunikacyjne.



Sales: Łączna ilość leadów: 5919



Sales: informacje poufne- osiągnięcie założonego targetu na rok akademicki 2016, pomimo negatywnejdemografii



Digital: łączna ilość wyświetleń kampanii reklamowej: ok 72 000 000



Digital: liczba odsłon strony www w tym okresie to 3 722 177



Digital: Liczba sesji na stronie www– 1 160 000



Digital: Łączna ilość kliknięć: 165 712



Social media: Wygenerowane Like’i – 30 000



Social media: wzrost liczby fanów na Facebook z 9059 do 15 567, wzrost liczby followers Twitter z 822 do



1235, wzrost liczby followers linkedin z 5548 do 7830

