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Agenda.

➔ Rynek etniczny w Wielkiej Brytanii - charakterystyka.
➔ Polacy na Wyspach - najliczniejsza grupa etniczna.
➔ Efektywne kanały w komunikacji marketingowej.
➔ Produkty Zetha Media Ltd. - potencjał reklamowo - promocyjny.



U.K. jest bardziej zróżnicowane kulturowo, niż kiedykolwiek!
1. 7,8 mln emigrantów. Jest ich więcej niż łącznie mieszkańcy 

Szkocji oraz Północnej Irlandii!!!

2. 1 na 5 dzieci w UK jest pochodzenia etnicznego.

3. Średnia wielkość gospodarstwa domowego emigrantów 
to 4,6 w porównaniu do 2,3 średniej Brytyjczyków.

4. 35% wszystkich lekarzy w UK to emigranci.

5. 50 lat temu na Wyspach tłumnie osiedlali się obywatele byłych kolonii 
Zjednoczonego Królestwa (głównie z Jamajki oraz Karaibów). 
Teraz nie są nawet w pierwszej 50 mniejszości narodowych.

6. Wraz z tak dynamicznym wzrostem populacji rośnie również rynek 
mediów etnicznych - 56 tematycznych kanałów TV adresowanych 
do migrantów z Azji.

7. 60% odbiorców etnicznych wykazuje, że są bardziej skłonni 
do kupowania produktu lub usługi, jeśli byłyby reklamowane 
w swoich mediach (językach).



3 mity marketingowe dotyczące grup etnicznych.
➔ MIT 1. Słaba siła nabywcza.
➔ Przedstawiciele mniejszości etnicznych nie zarabiają 

tyle co Brytyjczycy. FAŁSZ! 
Przeciętny brytyjski hindus osiąga wyższe zarobki niż 
przeciętny biały Brytyjczyk.

➔ MIT 2. Zachowują się tak samo jak rdzenni 
Brytyjczycy.

➔ To nie jest prawda. Tylko 18% mniejszości ogląda 
w TV kanały main-streamowe. 
16% z nich skupia się WYŁĄCZNIE 
na dedykowanych mediach etnicznych.

➔ MIT 3. Są zbyt trudni do targetowania.
➔ To źle, że istnieje wiele różnic pomiędzy grupami 

etnicznymi, w celu dotarcia do nich jednocześnie. 
Ale może to być łatwe, jeśli się wie do kogo dotrzeć, 
bowiem istnieje wielu wydawców, skupionych na 
poszczególnych grupach. 

Źródło: raport IPA.



Struktura grup etnicznych w U.K.

➔ Intensywny napływ Polaków 
rozpoczął się po 2004 r., kiedy 
Polska przystąpiła do UE. 
Do tego czasu było nas około 
100 tys. oznacza to, że w 
ostatniej dekadzie przybyło 
nas o 700 tys.!!!

➔ JEST nas więcej niż 
mieszkańców całego 
Liverpoolu!

➔ Polki chętniej rodzą w UK niż 
Polsce (odnotowano już 108 
tys narodzin polskich dzieci na 
Wyspach, co stanowi 3,3% 
wszystkich narodzin w UK).



Po co wyjeżdżać? Co robić?

➔ 73% naszych rodaków wyjechało w poszukiwaniu pracy.
➔ Staramy się żyć normalnie tj. praca, dom, rodzina, hobby.
➔ Obszary, w których znajdujemy zatrudnienie:

Klasa 
robotnicza
kierowcy, wózkowi, 
magazynierzy, 
spawacze, 
elektrycy, 
hydraulicy, 
spawacze, 
pracownicy 
produkcyjni, 
kelnerzy, opiekunki

Specjaliści
informatycy, 
lekarze, 
pielęgniarki, 
inżynierowie, 
prawnicy, 
finansiści, 
marketingow
cy, kucharze

Własna działalność
około 50 tys. zarejestrowanych 
podmiotów, głównie działalność 
usługowa (budowlanka, 
hurtownie, sklepy, restauracje, 
bary, salony kosmetyczne, 
agencje opiekuńcze)



Czego potrzebuje imigrant z Polski?

➔ Asymilacji i integracji z otoczeniem, w którym żyje, zatem 
sprawdzonych i rzetelnych informacji ( o dzielnicy, mieście, kraju),

➔ Bieżących informacji o ojczyźnie - to dla niego BARDZO WAŻNY 
ASPEKT!

➔ Aktualnych ofert pracy, 
➔ Dostępnej oferty mieszkaniowej,
➔ Szuka dostępu do porad prawnych, usług finansowych, 
➔ Potrzebuje wiedzy na temat swoich praw obywatelskich, świadczeń 

socjalnych
➔ Dostępu do usług zdrowotnych i ubezpieczeniowych,
➔ Informacji o dostępnych towarach i usługach z Polski,
➔ Podpowiedzi na temat modnego stylu życia 

(zdrowie, uroda, moda),
➔ Szerokiej oferty edukacyjnej, 
➔ Informacji na temat wszelkich wydarzeń kulturalnych 

(koncerty, wystawy, premiery filmowe i teatralne).



Silna tożsamość narodowa Polaków!

Wartości narodowe (PATRIOTYZM)
= przywiązanie do tradycji 
= silna więź z rodziną (w Polsce) 
= często bariera językowa 
= otoczenie 
= naturalny wybór polskich towarów i usług 
= poczucie narodowej dumy i odrębności 
= potrzeba manifestowania i promowania tego, co polskie 

= AMBASADORZY POLSKIEJ MARKI !!!



Brytyjskie media tradycyjne. 
JEST TO NAJSTARSZY RYNEK MEDIALNY NA ŚWIECIE. 
Bardzo stabilny - gniazdo konserwatystów, zachowawczych manier i obowiązkowej herbatki (z gazetą) o piątej … 

PrasaRadioTelewizja



Brytyjskie media nowoczesne. 
Serwisy informacyjne dużych wydawców telewizyjnych, radiowy lub prasowych. 
Najdynamiczniejsi są młodsi gracze tj. rynek multimediów i aplikacji internetowych.

➔ Najczęściej odwiedzaną stroną jest,
zajmuje 26 miejsce na świecie 
wśród najbardziej popularnych serwisów

➔ to 85% ruchu w brytyjskim Internecie
to również ich serwis

➔ w serwisach społecznościowy 
leaderem jest nieustannie 
ponad 50% udziału w rynku



Polskie media etniczne na Wyspach.



Nam ZALEŻY - potrafimy robić media!
NASZYM CELEM JAKO GRUPY 
MEDIALNEJ JEST BUDOWA 
PLATFORMY JEDNOCZĄCEJ 
WSZYSTKICH POLAKÓW 
MIESZKAJĄCYCH I 
PRACUJĄCYCH W WIELKIEJ 
BRYTANII. 

INFORMUJEMY I POMAGAMY. 

DOCIERAMY DO SEDNA. 
WIEMY, CZYM ŻYJĄ WYSPY.

http://www.youtube.com/watch?v=ofY4G3oxrqI


Produkty Zetha Media - silne brandy.

TYGODNIKI drukowane

Łącznie 150 tys. 
egzemplarzy tygodniowo.

4 tys. punktów dystrybucji
75% zasięgu = Londyn
wiadomości, poradniki, zdrowie, moda, ogłoszenia

   KLIENT APLIKACJA
MOBILNA



Produkty Zetha Media - silne brandy.

   KLIENT

ONLINE - portale internetowe

Łącznie 2,5 mln PV, 700 UU
średnio miesięcznie.

Wiadomości, komentarze, e-booki, poradniki, life 
style, ogłoszenia, plotki, społeczności, działania 
natywne.

MAILING
przeszło 70 
tys. adresów



Produkty Zetha Media - silne brandy.

   KLIENT

SOCIAL MEDIA 
portale społecznościowe

głównie Facebook 

33 tys. FANÓW

Średnio 5 tys. osób tygodniowo, lajkuje, 
komentuje, udostępnia nasze wiadomości.



Produkty Zetha Media - silne brandy.

   KLIENT

EVENTY 
Wydarzenia biznesowe, 
konferencje, gale, plebiscyty, 
targi, koncerty, pokazy, debaty, 
konkursy.

Angażujemy setki tysięcy 
osób do interakcji z nami.

Wyselekcjonowane grupy docelowe 
biznes, młodzi ludzie, kobiety i wiele innych.



Produkty Zetha Media - silne brandy.

PLEBISCYT 

Polish Choice of The Year

125 tys. głosujących

Polscy konsumenci z U.K. wskazują marki obecne 
na rynku brytyjskim, które lubią, cenią i uważają 
za przyjazne.

http://www.youtube.com/watch?v=qM6-132U610


Produkty Zetha Media - silne brandy.

PLEBISCYT 

Pokaż Bloga!

15 tys. głosujących

Internauci wybierają swoich ulubionych polskich 
blogerów i vlogerów tworzących na terenie 
Wielkiej Brytanii.

http://www.youtube.com/watch?v=aT5bt5VDR_4


Produkty Zetha Media - silne brandy.

TARGI 

Warsztaty Piękna.
1 000 uczestniczek

Cykliczne targi urodowe, organizowane dla Polek 
mieszkających w UK.

http://www.youtube.com/watch?v=GV3CWgs-3Eo


Niespodzianka - 1,000 GBP na start!
Dla kogo? 
Dla każdego z Państwa (uczestnika dzisiejszego spotkania).

Pod jakim warunkiem? 
Po spotkaniu, dostanę od Państwa wizytówkę :) 
Na tej podstawie otrzymacie Państwo email zawierający informację jak wykorzystać przyznany bonus na realizację kampanii.

Co otrzymuję? 
Do końca roku 2016, każdorazowo do każdej wykupionej kampanii w kwocie 1000 GBP* 
otrzymasz DODATKOWE 1000 GBP* na działania reklamowe. Oferta dotyczy pełnego portfolio 
Zetha Media**. Z oferty można skorzystać wielokrotnie.

* kwota bez podatku VAT
** nie obejmuje pakietów sponsorskich oraz pakietów plebiscytowych Polish Choice 2017



Dziękuję za uwagę!


