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O co chodzi z tym 
przekazem do 50+?
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Tymczasem już na początku… 
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jak nie widać dobrze to trzeba 
podgłośnić!
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„Okularów nikt się nie wstydzi, a aparatu 

(słuchowego)wielu ludzi. Dla nich to jakby symbol 

niepełnosprawności. Słaby wzrok jest OK, słaby 

słuch już nie.” 

Dr. J. Piotrowski, A.M. Warszawa

poradnikzdrowie.pl
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zaczęło się, niestety…
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Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że problemy ze 

słuchem ma około 10-15 procent ludzi na świecie, 

czyli co najmniej 600 milionów! 

Najlepiej słyszymy do dwudziestego roku życia. 

Pierwsi problemy mają mężczyźni. Słuch 

systematycznie pogarsza się od 30-40 roku 

życia. Jego ubytek pogłębia się z przyczyn 

fizjologicznych o jeden decybel rocznie. 

U kobiet problemy zaczynają się później, koło 

pięćdziesiątego roku życia.



stereotypy 



choroby i narzekanie…

10



prawdziwi do bólu…



rodziny drażnią singli i seniorów
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zbliżanie pokoleń na siłę
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przejaskrawiona starość
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A czy można INACZEJ?



produkty dla generacji 50+



usługi dla potrzeb i stylu życia



media adekwatne do wieku 

18Silvermagazine.co.uk



treści neutralne wiekowo

19Silvermagazine.co.uk



piękno wieku i dojrzałości
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piękno i funkcjonalność

 znaa osoba

 zdrowie, emocje

 podkreślanie wieku

 rzetelna informacja

poczucie humoru

cena, zniżki

znane osoby

zdrowie, emocje

podkreślanie wieku

rzetelna informacja
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40, 50, 60…



znana osoba

zdrowie, emocje

podkreślanie wieku

rzetelna informacja

podejście eksperckie 



podejście eksperckie 



seniorskie opanowanie 
życiowe doświadczenie



jasne, czytelne korzyści, 
prosty styl



seniorzy na wesoło



nowe media, tradycyjne produkty

z humorem…



Żródło: ewawojciechiowska.pl/ Halina Norowicz, 82 l.

z dystansem…



czyli JAK?
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‚młody’ przekaz 

zróżnicowane 
media

neutralny przekaz 

zróżnicowane
media

scenariusze mediowe
i reklamowe

seniorski przekaz

‚stare’ media
(„age ghetto”)

‚młody’ przekaz 

nowe media
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neutralny 
przekaz 

zróżnicowane
media

scenariusze mediowe
i reklamowe

seniorski 
przekaz

‚stare’ media
(„age ghetto”)



seniorski przekaz, stare media…



seniorski przekaz, nowe media…



neutralny przekaz, 
zróżnicowane media

AARP: American Association of Retired Pensioners; non-profit, 37 mln członków.
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dopasowany przekaz
nowe media

www.aarp.org



seniorskie tytuły dzięki large print



prosty układ

duża ostrość

prosta informacja

łatwa nawigacja

nowe media, tradycyjne 
produkty



język korzyści „… aby lepiej”

zdrowie i bezpieczeństwo

rzetelna informacja

cena, zniżki

nowe media, tradycyjne 
produkty



język korzyści

„żywy” kontakt

cena, zniżki

nowe media, tradycyjne 
produkty



MEDIA 
i PRZEKAZ

zróżnicowane
i neutralne 

wiekowo
STRATEGIA

50+
41

podsumowując

PRODUKTY 
i USŁUGI

HX, CX, UX dla 50+
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podgłośnić?

dziękuję

jan.mosiejczuk@dentsuaegis.com


