
#niepijeuprawiamsport 

Kampania i aplikacja mobilna przeciw konsumpcji 
alkoholu przez nieletnich



About teenagers

Millennialsi czy też Generacja Z pokazują zmiany w 
podejściu kolejnych generacji.

Współczesne nastolatki to osoby:
• Za pan brat z technologią, uzależnione od telefonu
• Lubiące wyzwania oraz zmiany
• Będące w ciągłym ruchu



Co gdyby stworzyć aplikację specjalnie dla nich, która zachęciła 
by ich do uprawniania sportu i rezygnacji z alkoholu?



“KP Uprawiam sport” to mobilna aplikacja (Android, iOS) 
dedykowana osobom niepełnoletnim. Jej główne zadanie to 

zachęcenie młodych ludzi do wybierania sportu zamiast 
sięgania po alkohol.

Aplikacja poprzez wyzwania, cele i elementy gier zachęca do 
uprawiania sportu. A dzięki współpracy z idolami z dziedziny 

sportu oraz kampanii w mediach, podtrzymuje ona 
zainteresowanie młodzieży i pokazuje co młode osoby mogą 
osiągnąć jeśli nie będą spożywać alkoholu i będą regularnie 

się ruszać.



Imagine, sports

Dzięki integracji z obecnymi aplikacjami do mierzenia postępu w sporcie 
takimi, jak Nike Runners Club czy Endomondo, aplikacja wspiera 
uprawianie różnego rodzaju sportów.



“KP Uprawiam sport” zawiera:

• Wyzwania - “Zrób 4 km przebieżkę codziennie przed szkołą w 
tym tygodniu”, “Rowerowe szaleństwo - przejedź dziś 20 km” - są 
to zadania, których użytkownik może się podjąć. Ich wykonanie 
jest weryfikowane przez zapis w aplikacjach sportowych 
(Endomondo, etc.).

• Cele - użytkownik może wybrać konkretny sport w aplikacji. 
Będzie wtedy otrzymywać wyzwania i cele związane tylko z tym 
sportem.

• Konkurencje - użytkownik może rzucić wyzwanie swojemu 
koledze czy koleżance i rywalizować między sobą kto lepiej 
wykona dane wyzwanie.

• Motywatory - w postaci wskazówek i filmików z idolami z danych 
dziedzin sportu.

• Notyfikacje - komunikaty zachęcające do wykonania kolejnego 
wyzwania lub też informujące o postępie znajomych.



“KP Uprawiam sport” wykorzystuje również nagrody i elementy gier (elementy 
grywalizacji) aby zmotywować użytkowników do regularnego korzystania z 
aplikacji i osiągania jak najlepszych wyników.

• Za wykonanie każdego wyzwania oraz wygranie konkurencji ze znajomym, 
użytkownik otrzymuje punkty.

• Punkty przekładają się na miejsce w rankingu.
• Co miesiąc osoba najlepsza w rankingu otrzymuje sportowe gadżety, a 

osoby najlepsze w swoich kategoriach sportowych biorą udział w losowaniu 
spotkania ze sportowymi idolami.

• Dodatkowo świetne wyniki w sporcie są nagradzane wirtualnymi odznakami, 
które użytkownik może udostępnić na Social Media. Kto nie chciałby dostać 
tytułu “Strongman” albo “Szybki jak Bolt”?



Kim są sportowi idole? To osoby rozpoznawalne, będące 
autorytetami w swoich dziedzinach sportu. To mogą być osoby 

takie, jak Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Joanna 
Jędrzejczyk, Marcin Gortat, etc.



Oprócz aplikacji, “KP Uprawiam sport” to również:

• Kampania w mediach - gdzie sportowi idole zachęcają do 
zaangażowania w akcję. Może to być film reklamowy lub reklamy 
w internecie.

• Akcja w Social Media - nastolatkowie uwielbiają media 
społecznościowe. Dzięki aplikacji mogą oni nie tylko udostępniać 
zdobyte wirtualne odznaki czy nagrody, ale również na bieżąco 
relacjonować swój postęp w serwisach takich, jak Twitter, 
Instagram, Snapchat, Facebook, używając hashtagu 
#niepijeuprawiamsport oraz hashtagów dedykowanych 
poszczególnym dyscyplinom np. 
• #niepijeplywam
• #niepijegramwnoge
• #niepijeuprawiammuaythai
• etc.
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