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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Założenia strategiczne dla kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej owocowych 

oraz warzywnych soków i musów pt. „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”  

 

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA: 

1.1. przygotowaniu szczegółowej strategii, opisu działań i kreacji (części wizualno - 

dźwiękowej), 

1.2. przeprowadzeniu trzyletniej kampanii promocyjno-informacyjnej na rynku polskim  

(48% budżetu), rumuńskim (16% budżetu), czeskim i słowackim (28% budżetu)  

oraz litewskim (8% budżetu), 

1.3. dokonaniu pomiaru efektywności kampanii promocyjno-informacyjnej. 

Przygotowanie wyżej wymienionych działań ma obejmować pięć krajów: Polskę, Rumunię, 

Czechy, Słowację i Litwę.  

 

2. WARTOŚĆ BUDŻETU PROGRAMU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA 

PRZETARGOWEGO to kwota 4 841 521,00 Euro netto (kwota maksymalna, w której zawrzeć 

ma się przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich działań w ramach kampanii, pomiar 

efektywności kampanii oraz wynagrodzenie Wykonawcy). 

Kwota wynagrodzenia organizacji wdrażającej (Wykonawcy) zawiera się w określonej 

powyżej kwocie budżetu programu i musi zostać oszacowana zgodnie z przyjętymi  

i określonymi w Załączniku nr 4 do SIWZ zasadami.  

Okres trwania umowy – 3 lata (36 miesięcy). 

Dla celów postępowania przetargowego przyjmuje się przelicznik walut równy 4,0  

(1 EURO = 4,0 PLN). 

 

3. ZAŁOŻENIA KAMPANII DOT. OWOCOWYCH ORAZ WARZYWNYCH SOKÓW I MUSÓW: 

3.1 TŁO: 

W dzisiejszych czasach edukacja na temat roli w codziennej diecie oraz właściwości soków  

i musów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych, jako cennego źródła witamin  

w wygodnej formie, jest elementem niezmiernie istotnej edukacji żywnościowej. Ważna  
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w tej edukacji jest prezentacja produktów: soków i musów, jako produktów przetworzonych, 

utrwalonych w wyniku pasteryzacji, ale bogatych w witaminy i zalecanych do włączenia do 

codziennej diety. Będziemy edukować na temat produktów z owoców i warzyw europejskich, 

z uwzględnieniem rodzimych, polskich produktów. Celem kampanii będzie przeprowadzenie 

w innowacyjnej formie i poprzez oryginalne aktywności działań edukacyjnych  

i informacyjnych, skierowanych do określonych grup docelowych.  

 

a) Mieszkańcy wszystkich krajów, które objęte będą programem mają podobne nawyki 

żywieniowe i wszędzie zauważalny jest problem niewłaściwej diety. 

Wszyscy mamy świadomość na temat roli, jaką w życiu każdego społeczeństwa pełni 

wartościowe odżywianie. Istotę jego kształtuje właściwy wybór produktów, które powinny 

być podstawą codziennego menu każdego człowieka. To od naszych wyborów zależy 

skomponowanie właściwej diety zarówno obecnie, jak i ukształtowanie jej podstaw na 

przyszłość, poprzez wypracowanie właściwych nawyków żywieniowych dla młodego 

pokolenia. Do tego niezbędna jest świadomość na temat roli prawidłowego żywienia, która  

z roku na rok wzrasta, jednak potrzebuje dalszej edukacji i przypominania. Coraz więcej osób 

zwraca uwagę na to co je. Właściwe odżywianie kojarzy się jednak wciąż z wieloma 

wyrzeczeniami i sporymi nakładami czasu.  

 
Wykres: Na co konsumenci zwracają uwagę w codziennym odżywianiu 
 

 
Źródło: Instytut Informacji Rynkowej, sierpień 2012  

odpowiednia ilość 
witamin 

18% 

mała ilość tłuszczu 
28% 

duża ilość warzyw i 
owoców 

30% 

unikanie słodyczy 
21% 

inne 
3% 

 Na co zwracasz szczególną uwagę w codziennym odżywianiu 

(N=1000)? 
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W społeczeństwie istnieje powszechna wiedza, że jednym z elementów prawidłowego 

odżywiania jest dostarczanie organizmowi witamin (w dostępnym badaniu 18% 

respondentów stwierdziło, że w codziennym odżywianiu zwraca szczególną uwagę na 

odpowiednią ilość witamin). Nie wszyscy konsumenci jednak wiedzą, że najlepszym 

sposobem dostarczenia witamin są produkty żywnościowe, które je zawierają. Większość 

witamin nie może być wytwarzana w organizmie i muszą być dostarczane z zewnątrz, 

najlepiej z pożywieniem. Aż 75% konsumentów uważa, że naturalne witaminy zawarte  

w żywności są lepiej przyswajalne przez organizm, niż witaminy sztucznie wyprodukowane. 

 

Do produktów istotnych w diecie i dostarczających witamin należą soki oraz musy owocowe  

i warzywne. Są to przetwory, które zachowują większość wartości zawartych w świeżych 

owocach i warzywach. Są produktami zalecanymi przez ekspertów żywieniowych, jako jedna 

z 5 porcji owoców i warzyw, które każdego dnia powinny być dostarczane do organizmu. Soki 

oraz musy owocowe i warzywne odgrywają istotną rolę we właściwej diecie, a ich przewagą 

nad surowymi owocami i warzywami jest dostępność przez cały rok, trwałość i wygoda 

konsumpcji. 

 

Konsumenci muszą pamiętać o spożywaniu soków i musów przez cały dzień. Należy im o tym 

przypominać pokazując okazje do konsumpcji począwszy od porannego śniadania, kiedy 

potrzebujemy właściwej wartościowej dawki witamin na początek dnia, a skończywszy na 

lekkiej wieczornej przekąsce.  

 

b) Soki i musy warzywno-owocowe to ważny element prawidłowej, zbilansowanej diety, 

zarówno jako część głównego posiłku, np. śniadania rozpoczynającego dzień, jak i przekąski 

w ciągu dnia. Produkty te to cenne źródło naturalnych witamin w wygodnej formie. To 

źródło witamin, minerałów, błonnika i energii — które są potencjalnie korzystne dla naszego 

zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że owocowo-warzywne porcje powinny być składnikiem 

zrównoważonej diety dla zachowania zdrowia społecznego.  

 

c) Ostatnie lata to czas wyraźnych zmian w tendencjach żywieniowych. Prowadzone są na 

szeroką skalę projekty promujące włączanie właściwych produktów żywnościowych do 
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codziennej diety. Istotne znaczenie mają wszystkie programy edukacyjne skierowane 

szczególnie do grupy dzieci, które pozwalają na kształtowanie właściwych nawyków 

żywieniowych, co w efekcie pozwala walczyć z problemami społecznymi takimi jak np. 

otyłość i jest wsparciem dla szeroko prowadzonych w krajach Unii Europejskiej działań jak 

np. Program “Owoce w szkole” (School Fruit Scheme), w ramach którego dostarczane są do 

szkół m.in. soki. 

 

Jest to szczególnie istotne w kontekście postaw rodziców – matek, które w badaniach 

przeprowadzonych przez KUPS w styczniu 2013 r. potwierdzały, że „Szkoła powinna 

aktywniej uczestniczyć w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych” – 

zdecydowanie potwierdziło to 82% badanych matek. 

 

d) Z dostępnych badań prowadzonych w ramach dotychczasowych działań KUPS, możemy 

zaobserwować zmieniające się tendencje w zakresie spożycia jak i postaw wobec soków, jako 

jednej z warzywno-owocowych porcji.  

Wyniki konsumpcji soków w Polsce również pokazują, że mocna tendencja spadkowa, jaką ta 

kategoria odnotowała w poprzednich latach została lekko wyhamowana i w chwili obecnej  

z kilkunastoprocentowego spadku odnotowujemy jedynie kilkuprocentowy spadek rynku  

w porównaniu rok do roku. Jest to pozytywny efekt, nad którym nadal należy pracować.  

 

W postawach i deklaracjach kobiet z Polski, wobec soków zaobserwowaliśmy pozytywne 

zmiany: 

• Matki wiedzą, ale nadal nie są przekonane do możliwości zastąpienia owoców  

i warzyw sokiem - 41% matek sądzi, że owoców i warzyw nie da się niczym zastąpić  

• Co trzecia matka wskazała sok jako alternatywę dla warzyw i owoców.  

Natomiast na tym rynku konieczna jest dalsza edukacja, podobnie jak na rynku rumuńskim, 

czeskim, słowackim i litewskim. 

Dotychczasowe działania promocyjne obejmujące kategorię soków w sposób wyraźny 

zwiększają zarówno deklarację, wiedzę jak i mają wpływ na większe spożywanie soków, jako 

1 z 5 zalecanych porcji. Ciągle jednak nie jest to jeszcze zalecany poziom, dlatego dalsza 

edukacja i kontynuacja działań pozwoli na utrzymanie się tego trendu: zwiększy znajomość 

zaleceń i sam poziom spożywania.  
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Jak dowodzą przeprowadzone badania, konsumenci wiedzą, że owocowo-warzywne porcje 

są wartościowe i są źródłem witamin. Konsumenci mają także świadomość, że produkty te 

należy na stałe włączyć do diety swojej i swoich rodzin. Zatem respondenci doceniają wagę 

soków w diecie. Te same badania dowodzą także, że wiedza teoretyczna dotycząca zalet 

spożywania tych produktów nie ma do końca przełożenia na ich realne spożycie,  

a konsumpcja soków ciągle jest daleka od tego, co rekomendują specjaliści. Dlatego 

niezbędnym elementem staje się dalsza edukacja w zakresie zalet tych produktów. 

 

e) Kampania będzie obejmować działania prowadzone na pięciu rynkach: Polski, Rumunii, 

Czech, Słowacji i Litwy. 

Prowadzona wcześniej przez KUPS kampania promocyjno-informacyjna „5 porcji warzyw, 

owoców lub soku” obejmowała dwa kraje: Polskę i Rumunię. Planowane obecnie działania 

nie są kontynuacją wcześniejszych działań, ale zaznaczamy to, gdyż na tych rynkach były już 

prowadzone wcześniej podobne działania. 

Natomiast na rynkach Czech, Słowacji i Litwy nie była prowadzona jeszcze tego typu 

kampania. Potrzeby w tym zakresie dotyczą konieczności kształtowania właściwych nawyków 

żywieniowych oraz konieczności wpajania wiedzy na temat podstaw właściwego, 

zbilansowanego żywienia.  

Wszystkie kraje objęte programem mają podobne nawyki żywieniowe odnośnie spożywania 

soków i musów. We wszystkich krajach zauważalny jest problem niewłaściwej diety  

i konieczności kształtowania właściwych nawyków żywieniowych na przyszłość. 

 

Podsumowując: 

1. Mieszkańcy wszystkich krajów, które objęte będą programem mają podobne nawyki 

żywieniowe odnośnie spożywania przetworów owocowo-warzywnych, w tym soków. 

Wszędzie zauważalny jest niestety problem niewłaściwej diety. 

2. Obserwujemy lekką zmianę zachowań żywieniowych konsumentów, którzy zaczynają 

zwracać uwagę na spożywane produkty. Zwracają uwagę na to, aby zawierały one 

witaminy. Jest to jeden z głównych czynników decydujących o wyborze produktów.  

3. Soki i musy są źródłem witamin, które mogą być w wygodnej formie dostarczane do 

organizmu (przekaz ten będzie mógł być komunikowany o ile uzyska akceptację GIS). 
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4. Rynek soków jest rynkiem, który dzięki różnego rodzaju działaniom promocyjnym 

wyhamował znaczącą tendencję spadkową, jednak nadal potrzebuje wsparcia, dla 

utrzymania stabilnego poziomu i koniecznego wzrostu kategorii. 

5. Rynek musów to nowa kategoria produktów, posiadająca bardzo duże perspektywy 

rozwoju, ponieważ te produkty mogą być wartościową alternatywą dla świeżych 

owoców i warzyw oraz stanowić istotne narzędzie do walki z niewartościowymi 

przekąskami, po które dzieci ciągle sięgają.  

6. Wybrane do prowadzenia projektu kraje to duży potencjał prawie 80 mln 

konsumentów i duży rynek eksportowy ponad 40 mln mieszkańców - potencjalnych 

odbiorców europejskich produktów. Program jest mocnym wsparciem dla wielu 

działań prowadzonych na terenie krajów UE, których celem jest kształtowanie 

właściwych nawyków żywieniowych w przyszłości.   

 

3.2 CELE KAMPANII: 

a) Wzrost świadomości grup docelowych na temat właściwości owocowych oraz 

warzywnych soków i musów pochodzących z Europy (w szczególności ich powiązania 

z witaminami) o 5% na wszystkich rynkach objętych kampanią. 

b) Wyhamowanie dynamiki spadku wolumenu spożycia kategorii soków we wszystkich 

krajach objętych kampanią o 2% 

c) Wzrost świadomości w głównej grupie docelowej (matek) nt. istnienia kategorii 

musów owocowo-warzywnych we wszystkich krajach objętych kampanią o 2% 

d) Wzrost spożycia musów w krajach objętych kampanią o 3%. 

 
3.3 GRUPY DOCELOWE: 

a) Główna grupa docelowa: Matki – kobiety w wieku 25-45 lat. Decydują o posiłkach 

spożywanych przez całą rodzinę. Zdrowie jest dla nich najważniejsze. Szukają 

prostych  i wygodnych sposobów na dostarczenie rodzinie cennych wartości 

odżywczych. 

Dbają o dzieci, dokładają wszelkich starań, aby były zdrowe i szczęśliwe, motywują je 

do właściwego rozwoju, chcą im zapewniać wszystko, co najlepsze. 

b) Towarzyszące (wspierające) grupy docelowe: 
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- Dzieci w wieku 3-12 lat. Dzieci już od wieku przedszkolnego są coraz bardziej zajęte – 

spędzają dużo czasu przed komputerem, uczestniczą w rozmaitych zajęciach dodatkowych. 

Rodzice często są zabiegani i nie zwracają uwagi lub nie mają wpływu na to, co jedzą ich 

dzieci, szczególnie poza domem. Dzieci piją soki i jedzą musy z dwóch powodów: ze 

względu na smak i fajne opakowanie. Zdrowie nie jest dla nich atrakcyjne.  

Dla dzieci coraz ważniejsza od opinii rodziców staje się opinia i zachowanie kolegów, dzieci 

dostrzegają też i doceniają ciekawą komunikację medialną – zwłaszcza  

w nowych technologiach, lubią nowości, są podatne na modę.  

- Media 

- Blogerzy  

 

3.4 STRATEGIA PROGRAMU (w tym główne komunikaty) 

Świadomość na temat wartościowego żywienia ciągle rośnie. Coraz więcej osób zwraca 

uwagę na to, co je, ale ciągle w tym obszarze jest dużo do zrobienia. Właściwe 

odżywianie kojarzy się jednak wciąż z wieloma wyrzeczeniami i sporymi nakładami czasu. 

W społeczeństwie istnieje powszechna wiedza, że jednym z elementów prawidłowego 

odżywiania jest dostarczanie organizmowi witamin. Nie wszyscy jednak wiedzą, że 

najlepszym sposobem ich dostarczenia jest właściwa dieta. Często szukamy różnego 

rodzaju sposobów na uzupełnienie niedoborów witamin, stosując błędne metody 

niezgodne z prawidłowymi zaleceniami i nie wykorzystujące dostępnych produktów, 

które są ich najlepszym źródłem. Chcemy pokazać, że soki i musy to wygodny i naturalny 

sposób na uzupełnianie witamin w ciągu dnia. 

 

GŁÓWNE KOMUNIKATY: 

 Soki i musy owocowe, warzywne i owocowo-warzywne to doskonała forma 

dostarczenia organizmowi witamin. To witaminy w wygodnej formie! 

 Soki i musy powinny stać się stałym elementem diety zarówno dzieci, jak  

i dorosłych.  

 Ich spożycie powinno być dopasowane do zaleceń żywieniowych szczególnie 

w zakresie częstotliwości spożycia (5 posiłków w ciągu dnia). 

 



8 
 

Dodatkowe, ważne informacje:  

Należy zwrócić uwagę, że program odpowiada charakterowi programu społecznego  

i w ramach niego nie będą promowane żadne marki czy znaki handlowe produktów.   

W kampanii powinno się stawiać nacisk na promocję soków i musów wytwarzanych  

z europejskich/polskich (w odróżnieniu od zagranicznych/egzotycznych) owoców i warzyw.  

 

Na etapie realizacji programu, wszelkie stosowane w nim oświadczenia żywieniowe  

i zdrowotne będą musiały mieć pisemną akceptację Głównego Inspektoratu Sanitarnego  

w Polsce i odpowiednich instytucji w pozostałych krajach, gdzie realizowany będzie program. 

Na etapie postępowania przetargowego, nie jest to konieczne. 

Wszelkie dodatkowe informacje udostępniane będą na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Krajowa Unia Producentów Soków: www.kups.org.pl wraz z pojawiającymi się zapytaniami 

indywidualnymi.  

 

3.5 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 

3 lata – start kampanii – najwcześniej 17 listopada 2014 (trzyletni okres obejmuje również 

przygotowanie i produkcję wszystkich materiałów promocyjno – informacyjnych, jak również 

przeprowadzenie badań efektywności kampanii). 

 

3.6. DZIAŁANIA (prowadzone we wszystkich krajach: Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, 

Litwa) 

a) ATL (produkcja i media) 

 Telewizja 

W ramach prowadzonych działań, które z racji założeń strategicznych oraz z racji 

wyznaczonych celów programu muszą być działaniami o charakterze szeroko 

zasięgowym, jednym z istotniejszych kanałów komunikacji będzie telewizja. To 

masowe medium gwarantuje dotarcie komunikacji do szerokiego grona odbiorców, 

co w przypadku realizacji założeń programowych – o charakterze kampanii społecznej 

– jest niezbędne, aby zapewnić komunikacji pożądaną skuteczność. Prócz 

standardowej reklamy w TV będziemy wykorzystywać również inne formy 

aktywności, np. lokowanie produktów – soków i musów w ciekawej formie  

http://www.kups.org.pl/
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w programach TV. Finalny dobór narzędzi będzie uzależniony od popularności danej 

formy komunikacyjnej i propozycji Organizacji Wdrażającej. 

Telewizja staje się także w dzisiejszych czasach bodźcem do dyskusji w innych 

mediach – głównie w Internecie, co będzie stanowiło dodatkowe wzmocnienie 

edukacyjnego wydźwięku całego programu i generowało jeszcze szerszy zasięg. 

 

 Internet 

Ponieważ Internet stopniowo staje się jednym z kluczowych mediów, z jakich 

korzystają matki oraz dzieci i jest ono medium najprężniej rozwijającym się, Internet 

musi zostać uwzględniony w realizacji programu jako jeden z kanałów komunikacji.  

Działania w Internecie, realizowane w podobnym czasie do kampanii telewizyjnej 

będą wzmacniały przekaz wszystkich mediów, tworząc efekt komunikacyjnej synergii. 

W ramach konkretnych działań w Internecie, zostanie stworzony portal, którego 

zadaniem będzie szeroka komunikacja o wydźwięku nade wszystko edukacyjnym, ale 

również będzie on atrakcyjną formą zachęcenia i wyjaśnienia korzyści wynikających  

z konsumpcji soków i musów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych. 

Planujemy m.in. stworzenie edukacyjnej aplikacji mobilnej dedykowanej dzieciom 

oraz wsparcie programu w social media poprzez fanpage na Facebooku. 

 

b) Działania Public Relations  

Celem wsparcia działań ATL’owych będą prowadzone działania PR. Prowadzone będą one na 

terenie wszystkich 5 krajów, przez cały okres trwania kampanii. 

Grupami docelowymi działań PR będą: 

- konsumenci – głównie matki, 

- media, 

- blogerzy. 

Głównym celem działań PR będzie edukacja grup docelowych i dotarcie z odpowiednimi, 

dopasowanymi do danego okresu kampanii komunikatami do grup docelowych. Pozwolą one 

na szerszą edukację i przekazanie większej ilości informacji, poprzez utrzymywanie stałego 

kontaktu z dziennikarzami i blogerami oraz wygenerowanie publikacji w ramach 

prowadzonej komunikacji. Całość komunikacji będzie wsparta współpracą m.in. z ekspertami 

żywieniowymi.   
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c) BTL 

Nawyki i preferencje żywieniowe kształtują się w znacznym stopniu w dzieciństwie, dlatego 

też wiele inicjatyw mających na celu zwiększenie konsumpcji soków i musów jako porcji 

witamin jest adresowanych do dzieci. Przeprowadzimy niestandardowe działania 

uzupełniające o charakterze edukacyjnym. Celem tych działań będzie tworzenie 

zainteresowania ideą programu – edukacja matek o tym jak ważne jest dostarczanie witamin 

w przyjaznej i wygodnej formie soków i musów, a w przypadku dzieci: pokazanie, że soki  

i musy to produkty smaczne i atrakcyjne, które warto polubić. 

 

4. OCZEKIWANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA 

OFERTY PROGRAMU:   

Zamawiający oczekuje od Oferentów, w oparciu o przedstawione założenie strategiczne dla 

programu promocyjno-informacyjnego (stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ),: 

 przygotowania szczegółowego opisu działań promocyjno-informacyjnych; 

przygotowania spójnej, szczegółowej strategii i kreacji kampanii promocyjno-

informacyjnej na okres 3 lat, ze szczególnym wskazaniem przyjętych założeń 

strategicznych, 

 analizy działań i aktywności podejmowanych w zakresie tematycznym programu na 

terenie podanych krajów, 

 przygotowania szczegółowych kosztorysów poszczególnych działań promocyjno-

informacyjnych; 

 przygotowania budżetu całkowitego i planu finansowania, zgodnie ze wzorem 

przedstawionym w Załączniku nr 4 do SIWZ; 

 przygotowania harmonogramu działań w podziale na miesiące realizacji programu,  

a nie miesiące kalendarzowe (tj. I miesiąc realizacji programu, II miesiąc realizacji 

programu bez podawania nazwy miesiąca kalendarzowego); 

 przygotowania  trzech propozycji kreacji działań promocyjno-informacyjnych,  

tj.  trzech projektów logotypu programu, trzech  projektów  wybranego materiału 

promocyjno-informacyjnego (do wyboru: projekt ulotki lub katalogu lub broszury),  

trzech projektów do kampanii internetowej, trzech linii kreacji dla działań ATL, BTL, 

PR.  



11 
 

 przygotowania metodologii badań dotyczących efektywności programu. 

 przeprowadzenia trzyletniego programu promocyjno-informacyjnego dot. owocowych 

oraz warzywnych soków i musów; 

 dokonania pomiaru efektywności programu promocyjno-informacyjnego dot. 

owocowych oraz warzywnych soków i musów, realizowanego w Polsce, Rumunii, 

Czechach, na Litwie i Słowacji. 

 

Wytyczne do przygotowania szczegółowych kosztorysów dotyczących zaplanowanych  

w ramach programu promocyjno-informacyjnego działań: 

 Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie powinny obejmować całkowite 

koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją tych działań oraz powinny 

być wyrażone w EUR.  

 Należy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań  

i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, 

objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, 

aby uzasadnić zaproponowany budżet.  

 Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu różnych 

powiązanych ze sobą kosztów. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Zamówienie realizowane będzie wyłącznie w przypadku akceptacji programu przez Komisję  

Europejską oraz w przypadku uzyskania przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów 

Soków niezbędnych środków (tj. wkładu własnego).  

 

Czas realizacji działań promocyjno-informacyjnych w ramach kampanii wynosi 36 miesięcy 

licząc od dnia podpisania przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) 

umowy z Agencją Rynku Rolnego na dofinansowanie kampanii, tj. najwcześniej od dnia  

17 listopada 2014 roku, do zakończenia realizacji działań promocyjno-informacyjnych  

(36 miesięcy). 


