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Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie” jest realizowany od 2011 roku. 

Celem programu jest propagowanie produktów spożywczych wysokiej jakości oraz ich wytwórców. 

W ramach programu zrealizowano dotychczas ponad dwadzieścia atestacji żywności, podczas których Loża Ekspertów

oceniła zgłoszone wyroby i przyznała certyfikaty jakości wyróżniającym się propozycjom. 

Ocenie podlegają: smak, wygląd i stosunek jakości produktu do jego ceny. 

O Programie
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63
(uczestników XXI Certykacji)

Stale rośnie również liczba produktów posiadających 
godło  „Doceń polskie”.

Więcej informacji o Programie: www.docenpolskie.pl/program

®® ®

982
(po XXI Certy�kacji)

Liczba uczestników certyfikacji stale rośnie.



Laureaci Programu „Doceń polskie”
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Zawsze w dobrym smaku

Wśród laureatów Programu znajdują się zarówno małe, rodzinne firmy jak również duże, ogólnopolskie marki oraz sieci handlowe 

(poniżej prezentujemy logotypy wybranych laureatów).



Pozytywna ocena produktu przez Lożę Ekspertów oraz decyzja Producenta o chęci wykupu licencji oznaczają, że Producent automa-

tycznie otrzymuje zgodę na wykorzystywanie Godła Programu we wszystkich swoich działaniach promocyjnych i identyfikacyjnych 

(papiery firmowe, opakowania, materiały POS, bannery, billboardy, strony internetowe, reklama na pojazdach, reklamy w mediach etc).

Wszyscy Laureaci Programu otrzymują również 

Certyfikat poświadczający posiadanie godła „Do-

ceń polskie”. Jest on przekazywany w wersji fizycz-

nej (w ozdobnej ramie) oraz elektronicznej. 

Tym samym stanowi doskonały materiał pro-

mocyjny, który można również wykorzystać na 

wszystkich polach eksploatacji.

Korzyści dla Laureatów Programu
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Ponadto organizatorzy Programu prowadzą szereg 

działań promocyjnych w ramach opłaty licencyjnej:

 -  publikacje na stronie www Programu (logo 

u dołu strony, zakładka press room, aktualności),

 -  publikacje na blogu Programu (notatka o 

przyznaniu certyfikatu, notatki dot. firmy, na podsta-

wie nadesłanych materiałów, zestawienie laureatów, 

zakładka z przepisami, zakładka prezentująca opako-

wania z logo),

Korzyści dla Laureatów Programu
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 - fanpage Programu 

  (www.facebook.com/docenpolskie),

 - serwis www oraz Aplikacja mobilna 

  KupujNajlepsze.pl,

 - Mapa Dobrego Smaku 

  (MapaDobregoSmaku.pl),

Korzyści dla Laureatów Programu
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 - kwartalnik Doceń Dobre Wiadomości,

 - wydarzenia specjalne 

  (Dzień polskiej żywności),

Korzyści dla Laureatów Programu
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#DzienPolskiejZywnosci



 - publikacje w mediach - przy wsparciu Agencji PR (wybrane artykuły),

Korzyści dla Laureatów Programu
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 - publikacje w mediach - przy wsparciu Agencji PR (wybrane artykuły) - ciąg dalszy,

Korzyści dla Laureatów Programu
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...i wiele, wiele innych.



 - specjalne RABATY 

  na usługi Centrum Znakowania Żywności dla Laureatów Programu „Doceń polskie”

Korzyści dla Laureatów Programu
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Przykłady wykorzystania Godła Programu
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Przykłady wykorzystania Godła Programu
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Przykłady wykorzystania Godła Programu
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Przykłady wykorzystania Godła Programu

13

...i wiele, wiele innych.



Zasady współpracy z Agencją PR
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Wszelkie zaprezentowane poniżej działania są bezpłatne i realizowane w ramach programu. 

Każdy laureat otrzymuje „pakiet”, i tylko od podjętej przez niego współpracy (przesyłania informacji i materiałów) zależy, jak wykorzysta 

zaproponowane możliwości i narzędzia.

Współpraca z Agencją PR

Informacja na blogu o zdobyciu certyfikatu 
przykład (kliknij)

Informacja prasowa 
dot. zdobycia certyfikatu 

Notatka na blogu o wydarzeniu 
z udziałem laureata programu

przykład (kliknij)

Informacja prasowa, w której 
cytowany jest przedstawiciel laureata

przykład (kliknij)

Informacja prasowa
z przepisem kulinanrym 

przykład (kliknij)

Publikacja w prasie 
(branżowej i lokalnej) 

Informacja 
na fanpage Programu

przykład (kliknij)

Publikacja w kwartalniku
Doceń Dobre Wiadomości

przykład (kliknij) 

Przepis z wykorzystaniem nagrodzonego 
produktu, na blogu Programu

przykład (kliknij)

Opis akcji z udziałem 
nagrodzonego produktu

przykład (kliknij)

Kontakt do Agencji PR
Anna Koza  |  tel: 32 / 724 28 84  |  e-mail: anna.koza@adventure.media.pl



Co sądzą o Programie „Doceń polskie” jego Laureaci?

15

A co sądzą o Programie „Doceń polskie” Ci, 
którzy zdobyli jego laury?

przeczytaj tutaj (kliknij)



Kontakt

16

Ogólnopolski Program Promocyjny 
„Doceń polskie”

biuro Śląsk:
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 42, 47-400 Racibórz  

biuro Wielkopolska:
ul. Knapowskiego 12/27, 60-126 Poznań

e-mail:
kontakt@DocenPolskie.pl

telefon:
32 / 419 16 90

faks:
32 / 419 17 00

Marek Bielski
tel.: 509 230 711

Karolina Szlapańska
tel.: 509 230 713


