
 

 

Instrukcja przeprowadzenia lokalnej kampanii medialnej 

 
Opiekunowie wolontariatu powinni zadbać o odpowiednią promocję wolontariackich 

działań. Można do tego wykorzystać obchody 5 grudnia – Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza. W tym celu, przy pomocy wolontariuszy, należy stworzyć bazę mailową 

lokalnych mediów. Taką bazę najlepiej przygotować w edytowalnym pliku Excel, w którym 

łatwo segregować dane i wprowadzać je do systemu pocztowego (np. importując w formacie 

csv). Wolontariusze co najmniej dwa tygodnie przed wysyłką powinni przejrzeć Internet w 

poszukiwaniu informacji o lokalnych mediach, t.j. portalach internetowych, gazetach, 

lokalnych rozgłośniach radiowych i lokalnej oraz regionalnej telewizji. Warto również 

zawrzeć w bazie adresy mailowe do redakcji stron lokalnych ośrodków kultury oraz oficjalnej 

strony gminy. W bazie Excel należy wprowadzić dane w postaci formy danego medium, 

nazwy, adresu, telefonu i co najważniejsze maila. Maile będą nam niezbędne do 

przeprowadzenia kampanii mailowej. Przekazywanie informacji mailowych lokalnym 

mediom to najszybszy, najłatwiejszy i darmowy sposób na promocję naszych działań. Po 

stworzeniu takiej bazy przygotowujemy oficjalnego maila zawierającego w załączeniu notkę 

prasową. Notka prasowa informująca o wydarzeniu powinna być już gotowa do publikacji, 

aby przedstawiciele mediów nie musieli jej edytować i samodzielnie przygotowywać do 

druku (mogą wtedy zrezygnować z publikacji). Informację o wydarzeniu należy wysłać na 

około 3 dni przed planowanym wydarzeniem. Adresy mailowe wszystkich mediów należy 

wkleić w adres odbiorcy w pole UDW (Ukryte Do Wiadomości), aby odbiorca nie 

potraktował takiej korespondencji seryjnej jako SPAM.  

Ważne by załączyć do notki zdjęcie lub odpowiednią grafikę, by można byłoby ją w danym 

medium zamieścić. W naszym przypadku dołączyć należy plakat, który jest w naszych 

materiałach. 

 

UWAGA! WAŻNE! 

 

Poczty internetowe takie jak Gmail czy Wirtualna Polska mają ograniczenia w przesyłaniu 

wiadomości. Przy przesłaniu informacji do więcej niż 30 adresatów może zostać zablokowana 

poczt mailowa (algorytmy poczty uznają taką wysyłkę za SPAM). Jeżeli macie do wysłania 

więcej niż 20 jednakowych maili podzielcie to zadanie na więcej jednorazowych wysyłek i 

wysyłajcie co kilka godzin.  

 

 

 

 

 


