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Krewniacy to: 
 

- najwi ększa kampania telewizyjna  w historii TVP! 

- potęŜna kampania outdoorowa  (ponad 3 tys. billboardów), radiowa  
i prasowa 

- jedyna na świecie kreacja promocji Honorowego Krwiodawstwa  
z wykorzystaniem grup krwi  

- dołączyło do nas juŜ ponad 100 gwiazd ! 

- budowana flota Ambulansów do poboru krwi im. Jana Pawła II , 
dzięki którym w polskich szpitalach nie będzie brakowało krwi 

- organizacja ponad 50 zbiórek krwi  miesięcznie 

- wychowywanie przyszłych krwiodawców poprzez promowanie 
zdrowego stylu Ŝycia – I Am Krewki  

- to sieć nowoczesnych klubów członkowskich KrewniacyClub  

- program edukacyjny dla dzieci i młodzieŜy w tysiącach szkół 
Honorowe Krwinki  

- kampania społeczna roku 2005 w plebiscycie Misja Zdrowia  

- www.krewniacy.pl  – najlepsza społeczna strona roku 
Webstarfestival 2007  

 
 
 

 

Naszą misją jest:  
zapewnienie krwi wszystkim potrzebuj ącym! 

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
ul. Domaniewska 35A lok 41, 01-762 Warszawa 



  NAJNOWSZE  
PROJEKTY GRAFICZNE 

KREWNIAKÓW 



 

 

KREW – najcenniejszy lek: 
 

- co 15 sekund w Polskich szpitalach jest potrzebna krew  

- nie moŜna jej niczym zastąpić, jest produkowana wyłącznie przez jedyną 
w swoim rodzaju fabrykę – ludzkie ciało.  

- ratuje ludzkie zdrowie i Ŝycie co 15 sekund wyłącznie dzięki dobroci serc 
setek tysięcy Honorowych Krwiodawców. 

- jest najczęściej podawanym lekiem, niezbędnym podczas kaŜdej operacji, 
transplantacji narządów i organów, ratowania ofiar wypadków 

- w Polsce rocznie wykonuje się 2 miliony transfuzji! 

 

AMBULANS do poboru krwi im Jana Pawła II:   

 

- najnowocześniejsza jednostka tego typu na świecie – jeŜdŜąca reklama 
Honorowego Krwiodawstwa 

- „Ŝywy pomnik” wdzięczności Polaków za pontyfikat i nauczenia  
Jana Pawła II 

- do 300 razy w roku pobierze krew podczas największych imprez 
i uroczystości kulturalnych, sportowych, patriotycznych, religijnych  

na terenie całej Polski 

- dotrze do małych miejscowości pozyskując tysiące  
nowych Krwiodawców 

- krew pobierana będzie przez ekipy specjalistów z Wojskowego 
i Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

- nieodpłatnie zapełnimy Banki Krwi, zaopatrzymy szpitale w całej Polsce  
w ten drogocenny lek 

- w budowę Ambulansów zaangaŜowała się liczna elita polskich Gwiazd   

- dzięki flocie Krewniaczych Ambulansów do poboru krwi, nie zabraknie  
jej w Polskich szpitalach i uratujemy zdrowie i Ŝycie milionów Polaków 

 

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
ul. Domaniewska 35A lok 41, 01-762 Warszawa 



NEOPAN STARLINER II 
Coach of the Year 2006 



WIZUALIZACJA  
WNĘTRZA AMBULANSU 

DO POBORU KRWI  
im. JANA PAWŁA II 

wyposaŜany przez firmę  
produkującą luksusowe jachty 







 

Kampania KREWNIACY  cieszy się rekordowym 
poparciem społecznym  

(wg badań SMG/KRC ponad 90% Polaków  uwaŜa  
kampanię KREWNIACY  za wiarygodną). 

Reprezentujemy wielomilionową społeczność 
KREWNIAKÓW , dlatego proponujemy współpracę 

jedynie partnerom o najwy Ŝszym zaufaniu .  

W szczególny sposób zwracamy uwagę, by nasi 
Partnerzy oprócz spraw czysto merytorycznych, 

reprezentowali najwy Ŝszy poziom etyczny   
oraz cieszyli się sympati ą i zaufaniem społecznym . 

 

    dołącz do nas! 

 

 ZBUDUJ Z NAMI  
AMBULANS DO POBORU im. JANA PAWŁA II  

 

WSPÓLNIE URATUJEMY śYCIE  
MILIONÓW POLAKÓW! 

 

kontakt: 

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 

ul. Domaniewska 35A lok. 41, 02-672 Warszawa 

tel/fax: 022 843 53 99 
media@krewniacy.pl 

www.krewniacy.pl 


