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Dawno, dawno temu…





PKB Polski 
w 2019 roku

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-2019-r-,1,92.html



4,540,000,000
przybliżona liczba 
pasażerów linii 
lotniczych 2019

4,723,000,000

Źródło: https://www.statista.com/statistics/564717/airline-industry-passenger-traffic-globally/

estymacja liczby 
pasażerów linii 
lotniczych 2020 
z początku roku
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THE      THING



O tyle procent wzrosła sprzedaż mydła
z tygodnia na tydzień (W9 i W10 2020)

Źródło: Nielsen Polska



Liczby pojawiły się w centrum uwagi





Media skupiły uwagę na Tej Sprawie



8-10 kwietnia:
tyle procent Polaków 
boi się kryzysu finansowego
i załamania rynku

wzrost o 9% od 23-24 marca

Źródło: badanie „Wybory prezydenckie, sympatie polityczne Polaków a obawy związane z koronawirusem” / dr katarzyna Hamer i dr Maria Baran / SWPS, IPPAN, Ariadna



Dziennikarze newsowi potrzebowali informacji dotyczących koronawirusa

Dziennikarze nienewsowi potrzebowali informacji niedotyczących koronawirusa



InsightOutLab.com



InsightOut Lab

InsightOut Lab to projekt nastawiony na 
przyspieszanie procesu dokonywania zmian. 

Jego celem jest definiowanie stanu wiedzy 
społeczeństwa i poziomu akceptacji do 
konkretnych rozwiązań, trendów i idei 
pojawiających się na rynku oraz przedstawianie 
nowej rzeczywistości w najprostszej do 
przyswojenia formie. 

Pomaga firmom i ludziom w łatwiejszym 
dostosowaniu się do przemian w prywatnym i 
profesjonalnym życiu.



InsightOut Lab

+ badania 
+ analizy 
+ story

= wartość dla mediów 
dziennikarzy i influencerów



Facts & Figures



To działa!





SONDAŻ





To działa!





tylu dziennikarzy 
motoryzacyjnych twierdzi, 
że dane są dla nich ważne 
podczas wywiadów
i w trakcie opracowywania
artykułów.

Źródło: badanie InsightOut Lab



tylu dziennikarzy 
motoryzacyjnych twierdzi, 
że informacje oparte na 
rzetelnych danych mogą 
uodparniać czytelników 
na fake newsy

Źródło: badanie InsightOut Lab



dziennikarzy motoryzacyjnych korzysta z danych i analiz

Źródło: badanie InsightOut Lab



Walka ze stereotypami





Czy chciałbyś mieć dystrybutor paliwa na swoim miejscu parkingowym?

Źródło: badanie InsightOut Lab

TAK
18-24



Czy chciałbyś mieć dystrybutor paliwa na swoim miejscu parkingowym?

Źródło: badanie InsightOut Lab

TAK
wsie









• Długi dystans
• Działa zdalnie / online
• Świetnie sprawdza się w warunkach nowej rzeczywistości
• Pomaga realizacji strategii biznesowej
• Buduje świadomość i zainteresowanie
• Dostarcza emoracjonalnych argumentów
• Zwiększa wiarygodność nadawanych informacji
• JEST LOKALNĄ FABRYKĄ WARTOŚCI DLA MEDIÓW

dane + analizy + storytelling
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