
 

 

Załącznik nr 1 do RFI 

Brief 

Wybór agencji PR do obsługi BGK Nieruchomości 

 

1. O nas 

BGK Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Banku Gospodarstwa Krajowego, której misją 

jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. 

BGK Nieruchomości odpowiada za realizację programu Mieszkanie Plus, na zasadach ko-

mercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników. 

Mieszkanie Plus to program zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na 

wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasa-

dach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z 

funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A. 

Mieszkanie Plus to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. 

W sposób szczególny ma za zadanie poprawić sytuację młodych rodzin, dla których uzy-

skanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia 

decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Celem programu jest też większa mobilność 

Polaków i elastyczność na rynku pracy. 

W ramach programu budowane są wysokiej jakości budynki, przyjazne rodzinom i spo-

łecznościom lokalnym, spełniające rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. 

Optymalizacja kosztu budowy mieszkań, oparta o standaryzację rozwiązań architekto-

nicznych i wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych, pozwala oferować 

czynsze dostępne dla osób słabiej uposażonych. 

 

2. Produkt 

 

Podstawowym zadaniem spółki jest realizacja i finansowanie inwestycji na cele mieszka-

niowe. Realizując zadanie spółka udostępnia produkty w ramach 2 linii biznesowych: 

 

1) Program Mieszkanie Plus - zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo miesz-

kań na wynajem, z opcją dojścia do własności, kierowanych do słabiej uposażo-

nych rodzin, których nie stać na wynajem mieszkania na obecnych warunkach ryn-

kowych. Inwestycje realizowane są na warunkach rynkowych, bez korzystania z 

dotacji ze strony Skarbu Państwa. W chwili obecnej realizacja obejmuje ok 2 tys 

mieszkań w budowie zarówno w metropoliach jak i w mniejszych miastach, 25 tys 



 

 

mieszkań w przygotowaniu i 6 mld kapitału zaangażowanego. Docelowo inwesty-

cje mają być realizowane na terenie całej Polski. 

2) Fundusz Mieszkań na Wynajem – w ramach Funduszu oferowane są wysokiej ja-

kości mieszkania na wynajem w sześciu największych aglomeracjach Polski. 

Mieszkania wykończone są w wysokim standardzie, położenie budynków zapew-

nia dobrą komunikację i dostęp do infrastruktury usługowo-społecznej, najemcy 

otrzymują wsparcie w postaci 24-godzinnego serwisu technicznego. Oferta kiero-

wana jest do osób zainteresowanych wysoką jakością, elastycznością umowy i 

bezpieczeństwem najmu oferowanym przez podmiot instytucjonalny, które są w 

stanie zapłacić rynkowy czynsz. Fundusz kieruje swoją ofertę również do praco-

dawców szukających mieszkań dla swojej kadry. W chwili obecnej Fundusz udo-

stępnia ponad 1700 mieszkań w ramach 15 inwestycji w Warszawie, Krakowie, 

Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. 

3. Otoczenie rynkowe i klienci 

Realizując komercyjną część Programu Mieszkanie Plus, BGK Nieruchomości współpra-

cuje z wieloma segmentami i podmiotami na rynku – w tym jednostkami samorządu tery-

torialnego, podmiotami prywatnymi, sektorem państwowym, szeroko rozumianą branżą 

budowlaną oraz projektantów i konstruktorów, uczelniami wyższymi.  

Finalny produkt (dostępne cenowo mieszkania na wynajem) kierowany jest do słabiej 

uposażonej części społeczeństwa, której nie stać na kupno bądź najem mieszkania na 

obecnych warunkach rynkowych. 

 

Z punktu widzenia prowadzonych działań komunikacyjnych interesariuszami są m.in: 

 

- szeroko rozumiani partnerzy biznesowi spółki 

- media ogólnopolskie, lokalne, branżowe i ekonomiczne 

- przedstawiciele rządu oraz władz centralnych i lokalnych 

- eksperci branżowi, analitycy rynku, liderzy opinii 

- opinia publiczna (w tym potencjalni najemcy) 

- stowarzyszenia i organizacje branżowe 

 

4. Cele komunikacyjne 

Podstawowym celem komunikacyjnym jest wzmocnienie wizerunku programu Mieszka-

nie Plus jako kluczowego filaru gospodarczego i społecznego rozwoju Polski w perspek-

tywie długookresowej. 



 

 

Działania komunikacyjne mają na celu wsparcie celów biznesowych, m.in. sprawnej rea-

lizacji planów inwestycyjnych w oparciu o wizerunek BGKN jako profesjonalnego part-

nera oraz cele społeczne jakim jest budowa powszechnej i wykraczającej poza podziały 

akceptacji dla realizacji programu Mieszkanie Plus. 

W zakresie oferty Funduszu Mieszkań na Wynajem w dużej mierze działania komunika-

cyjne mają na celu zapewnienie bieżącej informacji o ofercie przyszłym i obecnym najem-

com oraz wsparcie akwizycji nowych najemców i osiągniecie zakładanego poziomu ko-

mercjalizacji mieszkań. 

Dążymy również do zapewnienia wszystkim interesariuszom programo w rzetelnych in-

formacji nt. prowadzonych działan  inwestycyjnych, z wykorzystaniem najbardziej efek-

tywnych narzędzi komunikacji. 

 

Realizując powyz sze cele zespo ł komunikacji i marketingu prowadzi działania m.in. z za-

kresu: 

 

- szeroko rozumianej działalnos ci media relations: utrzymanie i rozwijanie biez ących re-

lacji z ogo lnopolskimi i lokalnymi mediami, publikacja komunikato w, organizowanie 

konferencji i brefingo w prasowych, przygotowywanie komentarzy, odpowiedzi na pyta-

nie i działania kryzysowe 

- on-line i social media – prowadzenie stron internetowych spo łki i produkto w, działan  z 

wykorzystaniem kanało w SM takich jak Tweeter, FB, prowadzenie kampanii w wykorzy-

staniem nowoczesnych medio w 

- organizowania oraz udziału w konferencjach i wydarzeniach branz owych 

- opracowania materiało w informacyjnych i marketingowych 

- prowadzenia kampanii informacyjnych i marketinowych 

 

 

5. Przedmiot zapytania 

 

BGK Nieruchomości, w celu realizacji powierzonych zadań, poszukuje do współpracy 

agencji świadczącej usługi z zakresu Public Relations i Komunikacji. 

Docelowy model współpracy zakłada stałą współpracę z wybraną agencją i/lub współ-

pracę z kilkoma agencjami w wybranych obszarach. 

 

Podstawowy oczekiwany zakres współpracy oraz kompetencji obejmuje szeroko rozu-

miane działania z zakresu PR, komunikacji, interactive/SM, przygotowania materiałów 

promocyjnych, organizacji eventów. 

 

W szczególności oczekujemy popartych doświadczeniem (przeprowadzone kampanie i 

projekty oraz doświadczenie zespołu) kompetencji w następujących obszarach: 

1) Opracowanie i realizacja strategii komunikacji 



 

 

2) Media relations 

3) Organizacja wydarzeń  PR-owych – w tym konferencji, briefingów, wideokonfe-

rencji 

4) Opracowanie pakietu materiałów prasowych oraz wspierających komunikację 

zewnętrzną na temat działalności i oferty spółki takich jak komunikaty prasowe, 

komentarze, opinie, oświadczenia, one-pagery, Q&A,  

5) Pozycjonowanie eksperckie 

6) Przygotowanie materiało w informacyjno – promocyjnych (raporto w, broszur, 

prezentacji multimedialnych, reklam, zdjęc , filmo w oraz innych materiało w gra-

ficznych)  

7) Przygotowanie zaawansowanych prezentacji PPP – od strony merytorycznej i 

graficznej 

8) Kreatywne i graficzne opracowanie materiałów informacyjnych i marketingo-

wych – na potrzeby działań off-line i on-line 

9) Content marketing – copywriting, treści eskperckie, blogi firmowe, infografiki, 

video 

10) Planowanie i realizacja działań social media and on-line – zarządzanie wizerun-

kiem w mediach społecznościowych (FB, Tweeter, LinkedIn, Instagram), zakup i 

planowanie mediów, SEO PR, buzz marketing, współpraca z ambasadorami i lide-

rami opinii, opracowanie prostych stron internetowych (od strony technicznej i 

kontentu). 

11) Przygotowane materiałów marketingowych m.in reklamy prasowe, out-door, 

broszury marketingowe od strony kontentu oraz grafiki a także planowanie i za-

kup mediów. 

 

 

 

 

 

 


