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PROMUJ SWOJĄ FIRMĘ 
I  WSPIERAJ PRZEŁOMOWE
TERAPIE MEDYCZNE !

Współpraca z nami to możliwość pokazania się przy unikatowym 
na skalę światową przedsięwzięciu.

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki należy 
do nielicznej grupy światowych ośrodków
badawczych, prowadzących zaawansowane 
prace nad biodrukowaniem organów. W marcu
2019 roku wydrukowaliśmy pierwszy na świecie
unaczyniony prototyp bionicznej trzustki.
Zastosowanie tej technologii w praktyce
klinicznej zrewolucjonizuje leczenie cukrzycy
i będzie jednym z największych sukcesów
medycznych XXI wieku.

Naszą grupę odbiorców w
przeważającej większości stanowią
diabetycy i ich rodziny.
Utrzymujemy z nimi stały kontakt
poprzez social media.
Współpracujemy również 
z Nie słodzę - kanał o cukrzycy,
mojacukrzyca.org, cukrzyca.pl 
i Polskim Stowarzyszeniem
Diabetyków, co zapewnia nam
dodatkowe kanały dotarcia do tej
grupy odbiorców.

Działalność Fundacji cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem, zarówno w Polsce, jak 
i zagranicą. W minionym roku w różnego 
rodzaju mediach pojawiło się blisko 100
publikacji na nasz temat.
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Pakiet standard Pakiet premium Pakiet VIP
czas trwania 3 miesiące czas trwania 6 miesięcy czas trwania 1 rok

kwota 10 tys netto

baner reklamowy 
w 2 artykułach na blogu 
o tematyce cukrzycy

baner reklamowy 
w zakładce projektu 
“Ogarnij Cukier”

baner reklamowy 
w e-booku “Ogarnij Cukier”
na stronach końcowych
(s.95-97)

Bonus

1 post reklamowy 
na Facebooku i Instagramie 
z odnośnikiem do profilu
firmy w serwisie

kwota 20 tys netto

baner reklamowy 
w 2 artykułach na blogu
o tematyce cukrzycy

reklama video 15 sekund 
w wybranym webinarze
“Ogarnij Cukier”,
wyświetlana po 3 minucie

reklama w e-booku 
“Ogarnij Cukier”, (s. 5)

Bonus

2 posty reklamowe 
na Facebooku i Instagramie 
z odnośnikiem do profilu
firmy w serwisie

artykuł na blogu 
z lokowaniem produktu
na zdjęciach

kwota 40 tys netto

baner reklamowy
w 2 artykułach na blogu
o tematyce cukrzycy,
możliwość zmiany banera
po 6 miesiącach

baner reklamowy 
(format specjalny) 
w wybranym artykule 
na blogu, możliwość zmiany
banera po 6 miesiącach

reklama video 30 sekund
w 2 wybranych webinarach
“Ogarnij Cukier”,
wyświetlana po 1 minucie

reklama w e-booku “Ogarnij
Cukier”, strona 3

baner reklamowy 
pod dowolnym artykułem
w e-booku “Ogarnij Cukier”

Bonus

3 posty reklamowe 
na Facebooku i Instagramie 
z odnośnikiem do profilu
firmy w serwisie

artykuł na blogu 
z lokowaniem produktu 
w formie filmiku

Możemy stworzyć indywidualny pakiet dostosowany do potrzeb Twojej firmy. Istnieje możliwość
wyboru pojedynczych świadczeń. Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy. Posiadamy
światowej klasy ekspertów, dynamiczny zespół kreatywny i odpowiednie narzędzia marketingowe.
Razem możemy zorganizować kampanię społeczną lub inne projekty promocyjne i CSR-owe.

pakiet dostosowany do potrzeb Twojej firmy

Wizualizacja propozycji miejsca reklamy w dalszej części oferty. Materiały graficzne do dostarczenia ze strony
reklamującego.   



baner w formacie

specjalnym

Pakiet standard

WIZUALIZACJA BANERÓW REKLAMOWYCH
NA STRONIE INTERNETOWEJ FUNDACJI

Pakiet premium

Pakiet VIP
wymiary:
468x60 pixeli

wymiary:
728x90 pixeli

wymiary:
930x180 pixeli
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WIZUALIZACJA BANERÓW REKLAMOWYCH

W E-BOOKU "OGARNIJ  CUKIER"
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Pakiet standard

Pakiet premium

Pakiet VIP

str 5
wymiary:
468x90 pixeli

str 3
wymiary:
468x120 pixeli

str 95, 97
wymiary:
468x60 pixeli



WIZUALIZACJA BANERU REKLAMOWEGO
NA STRONIE PROJEKTU "OGARNIJ  CUKIER"
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Artykuł
Poziom cukru we krwi
Cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu  2 różne choroby i różne leczenie

Objawy cukrzycy

Jak stres wpływa na poziom cukru we krwi
Co jeść aby poprawić wyniki glikemii czyli zasady żywienia w cukrzycy

Dieta dla cukrzyka czy zdrowe odżywianie

odsłony
109 999

22 347
20 521

18 526

17 570
14 024

STATYSTYKI  BLOGA 
W SKALI  ROKU

OFERTA WSPÓŁPRACY Strona 6

marzec 2019 - marzec 2020

Ilość odsłon - 292 327
w tym unikatowych - 266 824
Średni czas na stronie- 2 min. 38 sek.

STATYSTYKI  BLOGA W
SKALI  MIESIĄCA

Ilość odsłon - 26 264
w tym unikatowych - 24 139
Średni czas na stronie- 3 min. 2 sek.

Artykuł
Poziom cukru we krwi

Cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu  2 różne choroby i różne leczenie
Objawy cukrzycy

Jak stres wpływa na poziom cukru we krwi

Co jeść aby poprawić wyniki glikemii czyli zasady żywienia w cukrzycy

odsłony
8 154
3 873
2 092
1 933
1 152

https://fundacjabirn.pl/2018/06/28/poziom-cukru-we-krwi/
https://fundacjabirn.pl/2018/07/23/cukrzyca-typu-1-i-cukrzyca-typu-2-rozne-choroby-i-rozne-leczenie/
https://fundacjabirn.pl/2018/07/23/cukrzyca-typu-1-i-cukrzyca-typu-2-rozne-choroby-i-rozne-leczenie/
https://fundacjabirn.pl/2018/07/23/cukrzyca-typu-1-i-cukrzyca-typu-2-rozne-choroby-i-rozne-leczenie/
https://fundacjabirn.pl/2018/06/05/objawy-cukrzycy/
https://fundacjabirn.pl/2018/07/26/jak-stres-wplywa-na-poziom-cukru-we-krwi/
https://fundacjabirn.pl/2019/11/15/co-jesc-aby-poprawic-wyniki-glikemii-czyli-zasady-zywienia-w-cukrzycy/
https://fundacjabirn.pl/2018/07/12/dieta-dla-cukrzyka-czy-zdrowe-odzywianie/
https://fundacjabirn.pl/2018/06/28/poziom-cukru-we-krwi/
https://fundacjabirn.pl/2018/07/23/cukrzyca-typu-1-i-cukrzyca-typu-2-rozne-choroby-i-rozne-leczenie/
https://fundacjabirn.pl/2018/07/23/cukrzyca-typu-1-i-cukrzyca-typu-2-rozne-choroby-i-rozne-leczenie/
https://fundacjabirn.pl/2018/07/23/cukrzyca-typu-1-i-cukrzyca-typu-2-rozne-choroby-i-rozne-leczenie/
https://fundacjabirn.pl/2018/06/05/objawy-cukrzycy/
https://fundacjabirn.pl/2018/07/26/jak-stres-wplywa-na-poziom-cukru-we-krwi/
https://fundacjabirn.pl/2019/11/15/co-jesc-aby-poprawic-wyniki-glikemii-czyli-zasady-zywienia-w-cukrzycy/


DANE DEMOGRAFICZNE ODBIORCÓW

ODBIORCY TREŚCI  W SKALI  ROKU

OFERTA WSPÓŁPRACY Strona 7

marzec 2019 - marzec 2020

użytkownicy 

192 740

sesje

236 941

sesje na użytkownika

1,23

ODSŁONY

292 327

STRONY/SESJA

1,23

średni czas trwania sesji

37 sekund

nowi użytkownicy

192 264

ODBIORCY TREŚCI  W SKALI  MIESIĄCA

użytkownicy 

18 270

sesje

21 638

sesje na użytkownika

1,18

ODSŁONY

26 264

STRONY/SESJA

1,21

średni czas trwania sesji

39 sekund

nowi użytkownicy

17 335
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Instagram
3 507 wyświetleń

z ostatniego
tygodnia

LinkedIn
1731 wyświetleń

z ostatniego
miesiąca

"Bioniczna trzustka 3D to metoda rewolucyjna"

NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

OFERTA WSPÓŁPRACY Strona 8

Facebook
w ostatnim miesiącu posty o
Fundacji dotarły do 55 714

użytkowników, którzy
wyświetlili te treści 

71 157 razy

ponad 5000 stałych subskrybentów

MEDIA MÓWIĄ O NAS

YouTube
625 subskrybentów

łącznie 120 765
wyświetleń
webinarów

"Bioniczna trzustka to polski skarb"

"Polacy wydrukowali pierwszą na świecie
bioniczną trzustkę z naczyniami"

"Medyczna rewolucja zaczyna się w Polsce"

https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Cukrzyca/Bioniczna-trzustka-3D-dla-cukrzykow-jak-dziala
https://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/307179932-Bioniczna-trzustka-to-polski-skarb.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33225%2Cpolacy-wydrukowali-pierwsza-na-swiecie-bioniczna-trzustke-z-naczyniami.html
https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/medyczna-rewolucja-zaczyna-sie-w-polsce,47,1063


Współpraca z nami to realny wkład w rozwój przełomowych terapii
medycznych i wsparcie projektu Centrum.

Projekt bionicznej trzustki obecnie jest w fazie
badań przedklinicznych. Aby przejść do fazy
klinicznej z udziałem pacjenta, potrzebujemy
odpowiedniego zaplecza badawczego.

EUROPEJSKIE CENTRUM
BIOTECHNOLOGII  MEDYCZNEJ

Stworzymy unikalne na skalę światową miejsce, 
gdzie zrealizujemy wszystkie fazy badań naukowych. 
Od pierwszych testów laboratoryjnych, aż do praktycznego
zastosowania terapii u pacjentów. Tylko takie podejście
zagwarantuje skuteczne rozwiązywanie najpoważniejszych
problemów medycznych XXI wieku.

Multidyscyplinarne Centrum połączy kilka
obszarów: biotechnologię, bioinżynierię,
diagnostykę medyczną, medycynę spersonalizowaną
oraz leczenie z wykorzystaniem komórek
macierzystych.

Ze względu na olbrzymią skalę i zakres tego projektu
działamy wielotorowo. Wnioskujemy o granty w Polsce 
i Unii Europejskiej oraz zapraszamy do współpracy
inwestorów. Na stworzenie Europejskiego Centrum
Biotechnologii Medycznej przeznaczymy również wpływy 
z działań reklamowych i kampanii fundraisingowych.
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Naszym nowym celem jest stworzenie
Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej.
Innowacyjny ośrodek badawczo-kliniczny umożliwi
nie tylko przeszczepianie bionicznej trzustki, ale
również opracowanie innych nowatorskich terapii.

Na życzenie przedstawimy również ofertę
sponsoringową dotyczącą Europejskiego
Centrum Biotechnologii Medycznej.



G-code to spółka, w której 100% udziałów należy do
Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Zadaniem spółki jest
wspieranie działalności statutowej oraz zapewnienie
stabilności finansowej Fundacji.
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SPÓŁKA G-CODE

KONTAKT

Anna Błaszczyk-Gawryś

+48 516 58 12 12

anna.blaszczyk.gawrys@fundacjabirn.pl

T:

M:

Działamy na rzecz rozwoju polskiej nauki
i innowacyjnych badań medycznych.

C O D E
G

Działalność Fundacji można również
wesprzeć przekazując 1% podatku

KRS 0000323199

DOKONAJ Z  NAMI

PRZEŁOMU W MEDYCYNIE


