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● Zgłaszająca uczelnia: Uniwersytet SWPS
● Zgłaszany projekt: Projekt Azja

I. Opis projektu

Projekt Azja to cykl webinarów i podcastów, w których - wraz z zaproszonymi gośćmi - przybliżamy
i wyjaśniamy najważniejsze zjawiska oraz procesy, jakie zachodzą obecnie w Chinach, na Półwyspie
Koreańskim oraz w Japonii. Pokazujemy w nich prawdziwe oblicze Azji Wschodniej - bez uproszczeń
i stereotypów. Rozmawiamy zarówno o aspektach kulturowych, jak i geopolitycznych oraz gospodarczych.

Celem projektu jest rozszerzanie marki Uniwersytetu SWPS i budowanie świadomości posiadania w ofercie
uczelni Studiów Azjatyckich, co finalnie ma się przekładać na wsparcie sprzedaży tego kierunku. Skierowany
on jest do osób zafascynowanych Azją w kontekście kulturowym, biznesowym czy politycznym, potencjalnie
zainteresowanych podjęciem studiów w tej tematyce lub mogących studia te rekomendować ich grupie
docelowej. Projekt Azja  uruchomiliśmy z początkiem roku akademickiego 2020/21.

Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/0h8HafNtIhhsZ0npXg7V80?si=AlakwEAvQ4iPCCYSecMiaA&nd=1

YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPml7cIQRHiaSFiFce2_btF5feA-tQUS3

https://open.spotify.com/playlist/0h8HafNtIhhsZ0npXg7V80?si=AlakwEAvQ4iPCCYSecMiaA&nd=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPml7cIQRHiaSFiFce2_btF5feA-tQUS3


II. Uzasadnienie zgłoszenia

Projekt Azja jest wzorcowym przykładem skutecznego content marketingu, który z jednej strony wychodzi
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom odbiorców, z drugiej realizuje biznesowe cele organizacji produkującej
treści. W efekcie uruchomienia projektu, po roku jego działania, sprzedaż studiów, które projekt ten
komunikuje wzrosła o 82%.

III. Wyzwanie

Rozszerzenie marki Uniwersytetu SWPS i wzrost rekrutacji na kierunki inne niż psychologia. Marka uczelni
od zawsze postrzegana była jako psychologiczna, podczas gdy dziś Uniwersytet SWPS oferuje programy
studiów z prawa, zarządzania, informatyki, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa.
Uwiarygodnienie eksperckiego wizerunku uczelni w tych obszarach było niezbędne dla wsparcia sprzedaży
kierunków studiów niepsychologicznych. Wyzwanie stanowił między innymi obszar studiów filologicznych,
w tym nasze Studia Azjatyckie.

IV. Diagnoza

Posiadaliśmy wysokiej jakości produkt - Studia Azjatyckie, którego sprzedaż nie była na poziomie nas
satysfakcjonującym. Dlatego też zależało nam na dotarciu do szerokiego grona odbiorców, do grup stricte
zafascynowanych Azją, by dzięki nam mogli zgłębiać swoją wiedzę, ale i utwierdzić się w przekonaniu, że
mogą połączyć swoją pasję z zawodem.

Z jednej strony mieliśmy do czynienia z niskim budżetem marketingowym. Z drugiej strony dysponowaliśmy
wysokiej klasy ekspertami, zajmującymi się szeroko rozumianą tematyką azjatycką, a także
marketingowym know-how oraz wysoką sprawnością operacyjną w obszarze social i content marketingu.

Postawiliśmy na wykorzystanie naszych mocnych stron i dotarcie z informacją do osób zainteresowanych
Azją, że zajmujemy się tą tematyka dydaktycznie i naukowo. Zrobiliśmy to poprzez ekspercki content
publikowany i dystrybuowany w social mediach.

V. Strategia

Wyszliśmy od analizy rynku i kanałów komunikacji wykorzystywanych przez podmioty zajmujące się
tematyką azjatycką. Dokonaliśmy analizy kanałów i formatów najchętniej konsumowanych przez osoby,
będące potencjalną grupą docelową naszych kierunków filologicznych. Następnie zaplanowaliśmy
stworzenie eksperckiego, ale jednocześnie zrozumiałego i ciekawego dla osób zainteresowanych tematem,
cyklu spotkań online, a także podcastów, którymi chcieliśmy skutecznie dotrzeć poprzez social media do
odbiorców.

Kluczowymi mediami, na jakich oparliśmy realizację były:
- YouTube - realizacja webinarów z naszymi ekspertami
- Spotify - publikacja nagrań z w/w webinarów w formie podcastów (podcasty udostępniamy również

na Apple Podcasts, Audioteka, Lecton i w EmpikGo)
- Facebook - dystrybucja i promocja treści

Kluczowym przekazem projektu miało być: Uniwersytet SWPS posiada silne kompetencje edukacyjne oraz
wiedzę o Azji.



Miernikami efektywności miały być:

● komunikacyjne:
○ zasięg produkowanych treści
○ feedback odbiorców

● biznesowy:
○ sprzedaż kierunku

VI. Odbiorcy działań

Projekt Azja skierowany jest głównie do osób z Polski, w wieku 16-60, zainteresowanych Azją, w tym jej
kulturą oraz rolą w światowej polityce i gospodarce. Naszym core targetem są osoby potencjalnie
zainteresowane naszymi studiami, ale zależy nam również na docieraniu do osób które mogą
rekomendować lub uwiarygadniać naszą eksperckość w tej dziedzinie.

VII. Realizacja

Realizację rozpoczęliśmy od analizy rynku i ustalenia, jakie treści chcemy tworzyć i co ma je wyróżniać na
tle istniejących już materiałów o podobnej tematyce. Następnie stworzyliśmy zespół projektowy, w skład
którego weszli eksperci, zajmujący się na naszym Uniwersytecie tematyką azjatycką, oraz osoby
odpowiedzialne za działania social oraz content marketingowe naszego uniwersytetu. Po zaplanowaniu
formatów i tematyki projektu, a także kanałów i sposobów jego dystrybucji i promocji, przeszliśmy do
realizacji.

Produkcję uruchomiliśmy jesienią 2020, z nastawieniem na jej realizację przynajmniej do jesieni 2021, czyli
przez cały poprzedni rok akademicki, pod kątem wsparcia sprzedaży w obecnym (2021/22) roku
akademickim. Projekt realizujemy w cyklu comiesięcznym.



Link na YouTube do projektu AZJA:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPml7cIQRHiaSFiFce2_btF5feA-tQUS3

Materiały na blogu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPml7cIQRHiaSFiFce2_btF5feA-tQUS3


Przykładowe komentarze:



VIII. Wyniki

Projekt od pierwszych miesięcy swojego istnienia stał się bardzo popularny w swojej grupie docelowej.
Został też jednym z najszybciej rosnących projektów contentowych, jakie wówczas realizowaliśmy,
przekraczając kilkukrotnie przyjęte przez nas cele, zarówno komunikacyjne, jak i biznesowe.

Dotychczas stworzyliśmy 20 odcinków podcastu, które zostały wyświetlone/odsłuchane ponad 120 tys.
razy. Feedback jaki otrzymaliśmy od odbiorców projektu jest w 96% pozytywny.

Zanotowaliśmy 43% wzrost r/r liczby kandydatów na studia azjatyckie w procesie rekrutacji oraz 82%
wzrost r/r liczby kandydatów przyjętych na studia azjatyckie.


