


W 2022 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
zdecydował się na odświeżenie dotychczasowej komunikacji
i przeprowadzenie spójnej, kilkumiesięcznej kampanii reklamowej 
pod hasłem #stillhuman.

Celem kampanii była promocja kierunków prowadzonych przez 
Wydział. W kampanii wykorzystano kanały takie jak Facebook, 
Instagram oraz Google Display Network.

Kampania została zrealizowana przez agencję Bees&Honey. Dlaczego 
#stillhuman? Agencja wyszła od insightu, że humaniści często słyszą 
pytania o to, co będą robić po studiach. WPiA UW to jeden z niewielu 
wydziałów, na których nikt tego nie słyszy. Tak powstało hasło „Still
human. Ale taki, po którym masz pracę.” 

To hasło, które zawiera w sobie dwa znaczenia. Po pierwsze, mamy do 
czynienia z kierunkiem (still) humanistycznym, ale takim, po którym 
nikt nie zapyta: „a co będziesz po tym robić?”. Po drugie, still human
w tym kontekście jest żartobliwym pytaniem – czy wciąż jesteś 
“normalnym” człowiekiem, jeśli studiujesz prawo?

Grafiki nawiązują do rzeźb starożytnych – prawo rzymskie nie ominie 
przecież żadnych osób studiujących prawo! Rzeźby posiadają 
współczesne atrybuty i ubrania, by ocieplić wizerunek poważnego 
i prestiżowego wydziału.



W kampanii udało się wyważyć poziom 
żartu – ogólna opinia o osobach 
studiujących prawo jest bowiem dobrze 
znana. Śmiejemy się z tego, że zanim się 
przedstawią, już wiemy, co studiują. 
Śmiejemy się z zakładania garniturów na 
wykłady. Skoro te żarty i tak krążą po 
świecie, doskonale znane wszystkim 
przyszłym studentom prawa, czemu nie 
wykorzystać ich na swoją korzyść?

Pokolenie Z jest pokoleniem memów. 
Używając ich w komunikacji, WPiA
pokazało, że podąża za nowoczesnym 
duchem czasu. 

W żartobliwy sposób promowano 
również pozostałe kierunki studiów: 
administrację, prawo finansowe 
i skarbowość oraz samorząd terytorialny. 
Grafiki odpowiadały poszczególnym 
kierunkom. Dzięki temu zawarto 
wszystko w przyjętej koncepcji, mogąc 
jednocześnie skupić się na benefitach 
i insightach związanych z konkretnym 
kierunkiem.







Zrealizowana kampania przyniosła świetne wyniki zarówno 
w pierwszej, jak i drugiej fazie, realizując założone KPI-e 
w każdym przypadku na ponad 100%. Naszym celem było 
przekierowanie jak największej liczby kandydatów na stronę 
rekrutacja.wpia.uw.edu.pl, gdzie już bardziej szczegółowo 
przedstawiono każdy z kierunków wraz z poszczególnymi 
etapami rekrutacji. 

W I turze rekrutacji kreacje wygenerowały 29 556 
przekierowań na stronę dla kandydatów, a w II turze 15 219 
przekierowań. Odnotowaliśmy ponad 7 mln wyświetleń w 
okresie maj-lipiec i ponad 5 mln w okresie sierpień-wrzesień. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się kreacje 
promujące prawo w trybie niestacjonarnym.

Posty skutecznie trafiły do grupy docelowej, wywołując szum 
i pozytywny feedback nie tylko wśród kandydatów, ale i 
osób już studiujących na naszym Wydziale.

I tura rekrutacji (26.05 – 20.07.2022)

Instagram & Facebook 11 936 przekierowań 
4 390 908 wyświetleń

Google Display Network 17 620 przekierowań 
2 915 785 wyświetleń

II tura rekrutacji (17.08 – 12.09.2022)

Instagram & Facebook 5 519 przekierowań 
3 156 191 wyświetleń

Google Display Network 9 700 przekierowań 
2 223 599 wyświetleń


