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Informacja prasowa 

  Warszawa, 27 października 2014 r. 

 

„Pomyśl, że masz odwagę wyjść szczęściu naprzeciw” 

 Międzynarodowa kampania reklamowa UNIQA realizowana w Austrii oraz 15 
krajach Europy Środkowo – Wschodniej  

 Polska odsłona z udziałem polskiego tenisisty Jerzego Janowicza 

 Wsparciem kampanii strona https://pomysl.uniqa.pl/, która ruszy wraz ze 
startem kampanii 

Grupa UNIQA  Polska przygotowała adaptację międzynarodowej kampanii wizerunkowej, która 
pojawi się na 16 europejskich rynkach, na których obecna jest marka UNIQA. Kreację polskiej wersji 
spotu reklamowego wzbogacają sceny z tenisistą Jerzym Janowiczem, który od 2014 roku jest 
twarzą grupy UNIQA Polska. 

 
– Sceny z Jerzym Janowiczem świetnie wpisały się w cały spot wizerunkowy UNIQA. W nowej 
kampanii zachęcamy obecnych i przyszłych klientów do myślenia o swoim życiu i działania, które 
doprowadzi do tego, że odnajdą radość w życiu. Chcemy przekonać do przełamywania barier, 
przekraczania własnych granic, mierzenia się z problemami – mówi Katarzyna Ostrowska, dyrektor 
Departamentu Marketingu i PR w UNIQA Polska.  - Cieszymy się, że po dłuższej nieobecności, 
wracamy z nową, świeżą kampanią reklamową – dodaje.  

Międzynarodowa kampania przygotowana została przez agencję reklamową Springer & Jacoby 
(S&J), w Polsce adaptowana jest przez agencję reklamową Ambasada. 

„Pomyśl, że masz odwagę wyjść szczęściu naprzeciw” 
To główne hasło kampanii, która zachęca do zmiany sposobu myślenia i punktu widzenia, odwagi 
oraz brania spraw we własne ręce. Jej celem jest dostarczenie odbiorcom różnorodnych impulsów 
pokazujących, w jaki sposób można czerpać większą radość życia. Ma inspirować i zapraszać ludzi 
do tego, aby razem z UNIQA szli przez życie odważnie, z ufnością, zorientowani na poszukiwanie 
nowych rozwiązań. Hasło kampanii: „Pomyśl UNIQA” oznacza właśnie podchodzenie do spraw z 
ufnością.  
- Kampania prezentuje wartości marki, które są rezultatem owocnej współpracy z zagranicznymi 
spółkami-córkami, UNIQA International i UNIQA w Austrii - mówi Gabriela Rusu, Head of Startegic 
Marketing w UNIQA International. 

https://pomysl.uniqa.pl/
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Centralnym elementem kampanii jest telewizyjny spot reklamowy, portretujący ludzi mających 
odwagę, nie poddajacych się przeciwnościom i ograniczeniom, podejmujących niekiedy ryzyko, aby 
osiągnąć większą radość życia. W polskiej wersji spotu występuje tenisista Jerzy Janowicz, 
reprezentant Polski w Pucharze Davisa i pierwszy polski półfinalista Wimbledonu.  
 
– W polskiej wersji spotu reklamowego Grupy UNIQA występuje Jerzy Janowicz, który dodatkowo 
podkreśla lokalny charakter kampanii – mówi Anna Skusiewicz, Marketing Manager UNIQA w 
karajach EŚW.  
 
Kampania w Austrii rozpoczęła się 1 maja 2014. W Polsce wystartuje w listopadzie 2014 r. Spot 
UNIQA będzie można obejrzeć w telewizji, Internecie i na specjalnej stronie kampanii 
pomysl.uniqa.pl. Całość planowanej kampanii będzie realizowana także w innych mediach. Jej 
uzupełnieniem będzie wewnętrzna kampania skierowana do pracowników UNIQA, którzy są 
najlepszymi i najważniejszymi ambasadorami marki. 

 
 

 
UNIQA Polska 
Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące 
ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak 
i instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod 
względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2013 wyniosła ponad 1,12 mld zł. Dzięki 
rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3 000 agentów, UNIQA jest blisko 
klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty 
UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, liczącej około 130 placówek, jak 
i w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA 
jest laureatem konkursu Gazety Bankowej w kategorii „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2011”. 
UNIQA TU SA została uhonorowana przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market statuetkami 
„Najlepszy Partner w Biznesie” oraz „Srebrny Parasol”. Inwestorem strategicznym spółek jest 
europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG. 
 
Grupa UNIQA 

Grupa UNIQA należy do wiodących grup ubezpieczeniowych na swoich podstawowych rynkach w 
Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 
ponad 9,2 mln klientów w 19 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, 
gwarantujące bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA jest obecna w 15 krajach w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, 
Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i 
Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i 
Liechtensteinie. 
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Kontakt dla mediów: 

Katarzyna Ostrowska 
Rzecznik prasowy UNIQA 

tel. (+48) 697 770 498 

e-mail: katarzyna.ostrowska@uniqa.pl 
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