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KOMUNIKACJA Z RYNKIEM
efektywne narzędzia promocji wyników 

badań naukowych wdrażanych do 
gospodarki



Działania marketingowe
Do osiągnięcia celów szczegółowych działań 
komunikacyjnych instytucji badawczych wymagane jest 
skorzystanie z pełnej puli narzędzi marketingowych. 
Klasyczny podział marketingowy zakłada rozróżnienie 
działań reklamowych na tzw. ATL i BTL.
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ATL czyli tzw. Above the line, oznacza strategię działań 
reklamowych, podczas których nie jesteśmy w stanie 
rozpoznać konkretnego odbiorcy przekazu. Do takich 
działań należą kampanie w mediach tradycyjnych np. 
telewizja, radio, prasa, reklama zewnętrzna.

BTL natomiast jest kategorią działań, które są skierowane 
do konkretnego, dającego się zidentyfikować odbiorcy.

Przedstawiamy zestaw działań reklamowych, zakładający równolegle 
prowadzenie szerokiej komunikacji w obszarze popularyzacji nauki 
oraz marketingu relacyjnego, realizowanego głównie z myślą o 
budowaniu odpowiedniego klimatu do współpracy z biznesem. 
Marketing związany z wysoko wyspecjalizowaną działalnością 
naukowo-badawczą musi bazować na ludziach, interakcjach i zaufaniu. 
Dlatego przy realizacji działań marketingowych kluczową rolę będą 
odgrywali właśnie ludzie. 

Metody efektywnej promocji wyników badań do otoczenia biznesowego 
przedstawiamy w dwóch wymiarach:
 

Rekomendacje szczegółowe dla instytucji badawczej

Efektywna promocja prac badawczych i wyników badań.

 



SEO, czyli dać się znaleźć
Pierwszym i podstawowym narzędziem efektywnego 
marketingu jest umiejętność przewidzenia potrzeby 
użytkownika i dotarcie do niego z odpowiednim 
przekazem w odpowiednim czasie. Do tego stosujemy 
w szczególności pozycjonowanie.
 
Warunkiem wdrożenia skutecznej strategii 
pozycjonowania serwisu w wynikach wyszukiwania 
Google jest zbudowanie serwisu internetowego od 
podstaw. Ważne jest, by w trakcie kodowania portalu 
brać pod uwagę wszelkie założenia i standardy
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narzucane przez rynek oraz najlepsze praktyki
w dostosowaniu stron internetowych do współpracy
z wyszukiwarkami.

Rekomendujemy wdrożenie strategii tzw. długiego 
ogona w pozycjonowaniu. Podejście to zakłada 
traktowanie każdej podstrony serwisu jako 
potencjalnej strony wejściowej dla użytkownika 
przychodzącego z wyszukiwarki internetowej. Dzięki 
takiej strategii serwis może być pozycjonowany pod 
setki lub tysiące fraz i słów kluczowych.
  
Z punktu widzenia rosnących kosztów pozycjonowania 
skupiamy się na dużej liczbie fraz specjalistycznych, 
bardziej złożonych i sprecyzowanych.Koszt 

Od 1000 zł netto / miesięcznie

Horyzont

Działania możliwe do uruchomienia po 
publikacji nowego serwisu internetowego



Marketing za zgodą
Permission marketing (marketing za przyzwoleniem) 
jest terminem używanym w marketingu relacji i 
określa sposób budowania i utrzymywania więzi z 
klientami. Istota permission marketingu polega na 
uzyskaniu przyzwolenia/zgody klienta na 
otrzymywanie komunikatu marketingowego. 
Zakładamy bowiem, że w otoczeniu zewnętrznym i 
wewnętrznym modelowej instytucji badawczej istnieją 
setki lub tysiące interesariuszy pragnących mieć 
wiedzę na temat podejmowanych przez podmiot 
działań badawczych, potrzeb, sukcesów czy wyzwań.
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W ramach tego działania rekomendujemy 
wprowadzenie:

Newsletter

Newsletter w formie graficzno-tekstowej, opracowanej 
w języku HTML jest wysyłany 1-2 razy w miesiącu do 
wszystkich osób, które zgodziły się na jego dobrowolną 
subskrypcję. W newsletterze znajdują się krótkie 
informacje, których rozwinięcie jest możliwe po 
kliknięciu w hiperłącze prowadzące do danej części 
serwisu internetowego lub innej strony.
 
Opracowanie i wysyłka newslettera to stosunkowo 
tanie i bardzo skuteczne narzędzie docierania
z informacją do grup docelowych oraz budowania 
świadomości bieżącej działalności instytucji 
badawczej.Koszt 

Koszt opracowania i wysyłki newslettera około 
300 zł netto.

Horyzont

Działania do uruchomienia w średnim terminie.



W ramach tego działania rekomendujemy również 
wprowadzenie:

powiadomienia push w przeglądarce

Notyfikacje web push, to krótkie komunikaty 
dostarczane za pośrednictwem przeglądarek 
internetowych. Taką wiadomość można wysłać 
wszystkim użytkownikom stron internetowych, którzy 
wyrazili na to zgodę. Tego typu rozwiązania są 
skutkiem działań promocyjnych skierowanych do 
konkretnego użytkownika, o wysokiej dynamice 
działania, niemalże w czasie rzeczywistym. 
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Notyfikacje web push należą do bardzo tanich 
rozwiązań marketingu za zgodą.

Przykładowe informacje, które mogą być objęte 
notyfikacją web push:

akcje lub wydarzenia o dużym zasięgu - dni 

otwarte, wykład specjalny, ważne nagrody, wyniki 

istotnych badań,

sukcesy instytucji badawczej,

informacje o poszukiwanych pracownikach.

Koszt 
Ustawienie i konfiguracja – ok. 300 zł netto.
Późniejsze zarządzanie – od 150 zł netto / 
miesięcznie

Horyzont

Działania do uruchomienia w średnim terminie.



Kampanie typu 
performance
Kampanie typu performance należą do najcięższych 
broni w arsenale marketingowca. Z definicji: 
performance marketing, to zbiór działań on-line, 
mających na celu osiągnięcie konkretnego i 
mierzalnego efektu zwanego konwersją, czyli 
jakiejkolwiek akcji wykonana przez użytkownika, np. 
ściągnięcie konkretnego pliku czy aplikacji, przejście 
na konkretną podstronę serwisu.

Siłą performance marketingu jest bardzo ścisła 
kontrola kosztów. Modele rozliczeń w kampaniach 
efektywnościowych bazują przede wszystkim na 
rozliczeniu za wykonanie przez użytkownika 
internetowego określonej akcji - wejścia na stronę, 
wypełnienia formularza, wykonanie telefonu etc. 
Dzięki temu możemy mierzyć i analizować zwrot z 
inwestycji.

Rekomendujemy wykorzystanie tego typu kampanii do 
budowania zasięgu dla wyznaczonych produktów 
instytucji badawczej - od tych najprostszych, takich 
jak wynajem powierzchni konferencyjnej i 
laboratoryjnej, poprzez wsparcie procesów 
rekrutacyjnych, na wsparciu komercjalizacji poprzez 
poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych 
kończąc.
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Dla każdej kampanii należy dobrać odpowiednie 
kanały komunikacji oraz narzędzia marketingowe. 
Rekomendujemy wykorzystanie następujących:

e-mail marketing (np. do biznesu, przedsiębiorców, 
środowiska naukowego),
kampanie banerowe (kampanie reklam graficznych 
wyświetlanych na stronach internetowych),
kampanie w wynikach wyszukiwania (kampanie 
linków sponsorowanych emitowanych
w wyszukiwarkach internetowych),
kampanie w mediach społecznościowych,
kampanie wideo (emitowane w serwisach wideo 
typu YouTube).

Koszt 
Średni koszt pozyskania jednego użytkownika 
waha się w zależności od zmiennych od 0,25 zł 
do 1,25 zł.

Przykład: Kampania za 10 000 zł netto 
rozliczana w modelu CPC, przy stawce 0,32 zł 
(płatność za klik) może przełożyć się na 
dotarcie do setek tysięcy potencjalnie 
zainteresowanych użytkowników oraz 
przyniesienie 31 250 nowych użytkowników na 
stronę www.

Należy pamiętać, że siłą pefromance marketingu, 
oprócz bardzo przejrzystej formy rozliczenia za 
jednostkowe zachowanie użytkownika, jest możliwość 
precyzyjnego kierowania komunikatu reklamowego do 
określonego grup docelowych.

Wśród najczęściej spotykanych na rynku form 
targetowania wyróżniamy kryteria dotyczące danych 
demograficznych, miejsca zamieszkania lub 
przebywania, zamiarów użytkownika wyrażonych
w zachowaniach internetowych w ostatnim czasie, 
zainteresowań użytkownika, wykonywanego zawodu 
lub funkcji społecznej, itp.



PROMOCJA 
PROJEKTÓW 

BADAWCZYCH



Promocja projektów 
badawczych
Działania komunikacyjne wokół projektów 
badawczych o wysokim potencjale komercjalizacji 
powinny uwzględniać zarówno zmianę struktury 
zarządzania informacją, jak i wyzwania związane z 
globalizacją oraz powszechnym dostępem do 
informacji. To, na ile skutecznie instytucja badawcza 
będzie komunikowała swoje przedsięwzięcia i sukcesy 
badawcze, będzie miało bezpośrednie przełożenie na 
pozyskiwanie środków na komercjalizację badań, a 
także korzystną współpracę ze światem biznesu.  
Podstawowym wyzwaniem będzie w tej kwestii 
zdefiniowanie zestawu narzędzi, które pozwolą 
Instytutowi dotrzeć z przekazem do zwykle wąskiej 
grupy ewentualnych interesariuszy.
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Promocja projektów 
badawczych

Założenia do komunikacji projektów badawczych, 
powinny być opracowane już na etapie planowania 
całego cyklu badania. Bardzo ważna jest w tym 
przypadku dokładna analiza rynku. Należy również 
przeanalizować to, jak opracowywana innowacja może 
przełożyć się na biznes, czy są prowadzone podobne 
badania w innych placówkach naukowych oraz czy 
funkcjonują konkurencyjne rozwiązania. 
Rekomendujemy na tym etapie zidentyfikować 
podmioty, które mogą być potencjalnie zainteresowane
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1.  Research
opracowywanym rozwiązaniem i od początku prac 
aktywnie informować o postępach badań. Ważne jest, 
aby w selekcji takich podmiotów nie ograniczać się 
wyłącznie do kraju lub regionu – potencjalnych 
partnerów należy szukać globalnie. Firmy zagraniczne 
mają większe doświadczenie we współpracy                                
z instytucjami, są bardziej skłonne do inwestycji,                          
a nawet podejmowania ryzyka.  Takie podejście 
pozwala wyselekcjonować najskuteczniejsze nośniki i 
metody dotarcia do odbiorcy docelowego.

Na tym etapie należy przystąpić do stworzenia bazy 
dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką bliską 
badaniu lub mogą być zainteresowani efektami 
opracowywanej innowacji.

Faza 0



Promocja projektów 
badawczych

Prowadzenie aktywnej komunikacji projektów 
badawczych powinno być poprzedzone stworzeniem 
szeregu materiałów informacyjnych i promocyjnych. 
Ważne jest, aby Instytut w swoich zasobach posiadał 
specjalistów, którzy mają doświadczenie w koordynacji 
działań marketingowych, PR-owych i budowania 
relacji z przedstawicielami biznesu. Zespół ten musi 
zostać wprowadzony w projekt, mieć stały dostęp do 
jego
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2.   Opracowanie materiałów postępów oraz wsparcie merytoryczne, umożliwiające 
prowadzenie działań komunikacyjnych w oparciu                     
o skrupulatnie dobrane metody, uwzględniające nie 
tylko zakres i charakterystykę samego badania, ale                      
i specyfikę podmiotów (firm), które wynikami badania 
są lub mogą być zainteresowane.

Istotne jest, aby przy prowadzeniu komunikacji zadbać 
o prostotę przekazu. Przedstawiona treść musi być 
łatwa w odbiorze, a definicje naukowe przystępnie 
objaśnione. Tworząc treści, należy pamiętać, że 
mówimy zarówno do specjalistów w danej dziedzinie, 
jak i do laików.

Faza 0



• Landing page
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3.   Komunikacja projektów badawczych Warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań
– prezentowane na LP informacje powinny 
uwzględniać ciekawe grafiki obrazujące założenia 
projektu, czy też prezentować dorobek naukowy
i osiągnięcia osób zaangażowanych w badania. Grafiki 
muszą przykuwać uwagę, być czytelne
i korespondować z przekazem.

Rosnącym trendem w komunikacji jest 
przygotowywanie contentu wideo. Materiał taki ma 
zwykle na celu przedstawienie zespołu, założeń 
projektu i oczekiwanego efektu. Szczególnie ta formuła 
komunikacji powinna uwzględniać zasadę, że „ludzie 
wspierają ludzi, a nie ich pomysły” – chcą zatem 
przede wszystkim poznać twórców projektu, ich 
naukowe pasje, plany i dotychczasowe sukcesy, co 
stało się dla nich inspiracją do uruchomienia danego 
projektu oraz jak on wpłynie na życie ludzi.

Każdy projekt z potencjałem do komercjalizacji 
powinien mieć swój dedykowany landing page,
z którego użytkownicy będą mogli uzyskać informacje 
na czym projekt polega, czemu ma służyć 
opracowywane rozwiązanie i na jakie potrzeby ma 
odpowiadać. Landing page powinien być dostępny 
przynajmniej w 2 językach: polskim i angielskim. 
Będzie to źródło, do którego należy przekierować 
komunikację prowadzoną w Internecie, zatem 
opublikowane informacje muszą być kompletne, 
aktualne
i sprawdzone pod kątem merytorycznym.

Faza 0 Start projektu



• Budowanie społeczności
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Po uruchomieniu strony internetowej oraz 
inaugurującej komunikację projektu badawczego 
konferencji prasowej, należy rozpocząć intensywne 
działania związane z budowaniem społeczności w 
social media. W zależności od planowanej ilości 
publikacji, można stworzyć fanpage dedykowany 
projektowi lub publikować posty na głównym profilu 
Instytutu. Jeżeli planowana liczba postów w ramach 
projektów jest duża, rekomendujemy skorzystanie z 
dedykowanego profilu. Natomiast w przypadku braku 
materiałów lub możliwości na tworzenie contentu w 
sposób regularny, korzystamy z głównego profilu 
Instytutu. Należy pamiętać o wcześniejszym 
przygotowaniu treści i zaplanowaniu postów. 
Przygotowane posty muszą zachęcać do aktywności: 
pozostawiania komentarzy, pytań, udostępniania. 
Podobnie jak w przypadku www, również w mediach 
społecznościowych grafiki i materiały powinny być 
dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 
W przypadku wideo możemy zastosować napisy z 
tłumaczeniami.

Następnie można przejść do realizacji działań 
marketingowych:

o   Content marketing – tworzenie wartościowych treści 
i wykorzystywanie ich, jako wabika na potencjalnych 
klientów. Takimi treściami są artykuły branżowe 
raporty, wyniki badań rynkowych, case studies, success 
stories. Forma contentu powinna być dostosowana do 
medium.

o Infografiki – graficzna wizualizacja informacji, 
danych i wiedzy, zaprojektowana tak, by przekazywać 
publiczności złożone dane w przystępny i jasny sposób.

o Event marketing – promocja firmy lub produktu 
poprzez organizację lub udział w różnego typu 
wydarzeniach, np.:

wykład na konferencji lub seminarium 
branżowym,
prezentacja na własnym stoisku na targach 
(trade show marketing),
organizacja spotkań dla biznesu,
organizacja konferencji prasowych.

o Event marketing – promocja firmy lub produktu 
poprzez organizację.

Faza 0 Start projektu



• Konferencja prasowa
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Celem konferencji prasowej jest przekazanie mediom 
ważnych i aktualnych informacji dotyczących 
realizowanego projektu badawczego. Dobrze 
zaplanowana i przeprowadzona konferencja może 
zakończyć się wieloma publikacjami prasowymi, a tym 
samym zwiększyć szansę na skuteczne dotarcie
z przekazem do zdefiniowanych wcześniej grup 
docelowych. Wydarzenie dla mediów można 
zorganizować kilka razy w trakcie cyklu badań, ale 
należy pamiętać o istotnych z punktu widzenia 
dziennikarza elementach:
o   Ważny powód – dziennikarze, poświęcający swój 
czas na uczestnictwo w konferencji oczekują ważnych 
informacji. Należy zatem pamiętać, żeby nigdy nie 
zapraszać przedstawicieli mediów na wydarzenia, 
podczas których prezentowane są mało istotne dane 
czy szczegóły projektu badawczego.

o   Liczba uczestników – istotne jest potwierdzenie 
ostatecznej liczby uczestników konferencji prasowej. 
Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na kwestie 
organizacji cateringu, zabezpieczenia wystarczająco 
wygodnej sali (z uwzględnieniem miejsca dla ekip 
telewizyjnych) czy nakładu

drukowanych materiałów składających się na tzw. 
press-pack (komunikat prasowy, ulotki, foldery, nośniki 
reklamowe). W przypadku zaproszenia na konferencję 
dziennikarzy mediów zagranicznych, oczywiście 
należy zabezpieczyć wszelkie kwestie związane z 
transportem i ewentualnym noclegiem, a także – jeśli to 
konieczne - obsługę tłumacza.

Warto pamiętać, że nie tylko dziennikarze mogą być 
gośćmi wydarzenia dla mediów. W zależności od 
tematyki spotkania, mogą to być eksperci w danej 
kwestii, przedstawiciele władz lub biznesu, a także 
ważne osobistości z życia społecznego.

o   Termin -  ustalenie dobrego terminu konferencji 
może przełożyć się na wysoką frekwencję. W tym celu 
należy sprawdzić czy  zaplanowany termin nie koliduje 
z innymi atrakcyjnymi dla dziennikarzy wydarzeniami, 
spotkaniami, konferencjami. Istotna jest również pora 
dnia – dziennikarze zwykle preferują konferencje 
organizowane w czasie ich pracy – najlepiej od wtorku 
do czwartku w godzinach 10.00-12.00. Jeśli 
organizujemy konferencję w godzinach 
popołudniowych, należy zapewnić ciepły posiłek. 
Konferencja nie powinna trwać dłużej niż 1-1,5 godz. 
Warto o czasie trwania poinformować już
w zaproszeniu, wysłanym min. tydzień przed 
wydarzeniem. Obecność na konferencji potwierdzamy 
również telefonicznie na 2 dni przed datą wydarzenia.

Faza 0 Start projektu Wynik
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o   B2B marketing – działania marketingowe 
charakterystyczne dla firm oferujących swoje produkty 
innym przedsiębiorcom (a nie klientom 
indywidualnym).

o   Digital marketing – tworzenie wartościowych treści i 
wykorzystywanie ich, jako wabika na potencjalnych 
klientów. Takimi treściami są artykuły branżowe 
raporty, wyniki badań rynkowych, case studies, success 
stories, Forma contentu powinna być dostosowana do 
medium.

serach engine optimization (SEO) – 
działania ukierunkowane na podniesienie 
pozycji danej witryny w wynikach 
wyszukiwania (tzw. pozycjonowanie 
strony),
serach engine marketing (SEM) – reklama
w wyszukiwarkach internetowych
(np.: poprzez linki sponsorowane lub SEO),
zarządzanie stroną internetową firmy,
e-mail marketing – wysyłka wiadomości 
elektronicznych, w tym, newsletterów,
e-maili informacyjnych,
social media marketing – 
wykorzystywanie sieci społecznościowych 
w komunikacji z interesariuszami.

relationship marketing – działania 
marketingowe, których celem jest rozwój
i podtrzymywanie długoterminowych relacji 
biznesowych,

organizacja spotkań z biznesem, na które 
zapraszani byliby przedstawiciele firm, 
mogących zainteresować się 
proponowanymi rozwiązaniami,

cooperative marketing — współpraca dwóch 
firm celem rozwoju wspólnej oferty - klastry 
naukowe.

Faza 0 Start projektu Wynik B2B
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Podsumowanie 
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Według badań, ocen ekspertów oraz historii sukcesów 
promocji projektów badawczych bardzo istotne jest 
zachowanie równowagi pomiędzy dwoma rodzajami 
działań:

Badania przeprowadzone przez Ośrodek Przetwarzania 
Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego 
wskazują, że w połowie 2013 roku do 
najskuteczniejszych metod komunikacji
z przedsiębiorstwami w grupie doświadczonych i 
młodych naukowców należą:

 Bezpośredni kontakt z 

przedsiębiorstwami.

Uczestnictwo w konferencjach / 

sympozjach z udziałem 

przedsiębiorców.

Przesyłanie ofert do firm.

Publikacje w prasie fachowej i 

branżowej.

budowania możliwie szerokiej świadomości 
przedmiotu i wyników badań
z uwzględnieniem środków masowego 
przekazu i mediów społecznościowych oraz
nawiązania i utrzymania bezpośrednich 
kontaktów z przedsiębiorcami.



Nie  udowodniono, że liczba publikacji w 

mediach naukowych ma jakikolwiek wpływ 

na wizerunek jednostki badawczej w oczach 

biznesu i pomaga w komercjalizacji wyników 

badań.
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M. Gulbrandsen, J.Ch. Smeby, Industry funding and university 
professors' research performance „Research Policy” 2005, vol. 34, 
s. 932–950.



• Przykład kampanii realizowanej 
przez instytucję naukową: 
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Caltech:  Breakthrough Campaign

podejmowanie mądrego ryzyka,

zapewnienie wyjątkowych doświadczeń 

edukacyjnych,

rozpoczęcie i rozwijanie badań o dużym potencjale

i wpływie na przyszłość ludzkości.

W kwietniu 2016 roku wystartowała zorganizowana 
przez Caltech kampania „Breakthrough Campaign”, 
której celem jest zbiórka 2 miliardów dolarów, 
potrzebnych do celów finansowania prowadzonych 
przez instytut projektów badawczych. W trakcie 
kampanii promowane są realizowane przez uczelnię 
projekty badawcze, a adresaci zachęcani są do 
przekazywania datków, które mają posłużyć na:

W rzeczywistości zebrane w kampanii środki mogą 
posłużyć na realizację dowolnych celów statutowych 
Caltech’u.

Kampania prowadzona jest głównie za pośrednictwem 
Internetu, organizowane są także spotkania i seminaria, 
gównie w stanie California.
Retoryka skupia się wokół tego, jak prowadzone na 
uczelni badania zmieniają świat. Kluczowym 
elementem kampanii są ludzie tworzący instytut: 
studenci, doktoranci, badacze i ich projekty.
Przedstawiane są znane ze świata nauki osobistości, 
które pracowały lub pracują w Caltechu, odkrycia, z 
których korzystamy na co dzień: Xero, kuchenka 
mikrofalowa itd. Prowadzone w przeszłości badania i 
tradycja są jednak wyłącznie tłem, bo Caltech skupia się 
na przyszłości.

Wyselekcjonowane twarze kampanii opowiadają o 
swoich pasjach, projektach, o tym jaki wpływ na 
ludzkość mogą mieć prowadzone przez nich badania 
lub opracowywane rozwiązania. Są pełni energii, 
otwarci, a ich entuzjazm jest zaraźliwy.
Na potrzeby kampanii zbudowany został dedykowany 
serwis internetowy, z którego użytkownicy mogą 
uzyskać komplet informacji na temat kampanii i jej 
celów.
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Przedstawione są:

• profile naukowców i ich projekty,

• cele kampanii,

• metody składania datków,

• nadchodzące wydarzenia,

• relacje z wydarzeń,

• wyniki kampanii,

• kluczowe kontakty.

W ramach promocji i komunikacji całego projektu, 
powstała seria materiałów wideo dostępnych na stronie 
internetowej oraz dedykowanym dla kampanii kanale 
YouTube. Większość ze zrealizowanych materiałów 
przedstawia bohaterów kampanii, którzy zapoznają 
widza ze swoimi projektami. Prosty język, skierowany 
do laika w dowolnym wieku, pozwala z łatwością 
odnaleźć istotę badań i zachęca do odwiedzenia strony 
internetowej w celu uzyskania większej ilości 
informacji.

Przygotowane materiały wideo mają od jednej do 
kilkunastu minut długości, poza bohaterami kampanii 
stosowane są wizualizacje, wykresy i zdjęcia.
 

Oprócz strony i materiałów wideo, na stronie 
internetowej opublikowano cykliczny E-Magazyn, w 
którym przedstawiane są wybrane projekty badawcze, 
które w prosty sposób opisują pracujące nad nimi 
osoby. Magazyn ma charakter popularno-naukowy, a 
każde wydanie ma swój temat przewodni.
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Kampania w liczbach:

zebrane od 
kwietnia 2016

1,62
Miliarda $

darczyńców

11 547

tyle osób złożyło datek dla 
uczelni po raz pierwszy

3 559
darczyńców

złożone przez 
darczyńców

192 datki
powyżej
Miliona $

w wysokości między 1$ a 1000$

7 206 datków


