
Pomóż nam 
chronić zagrożone
wyginięciem gatunki

Zostań naszym   
Partnerem



Miej
pozytywny
wpływ na
świat!

Wspieraj hodowlę zachowawczą w zoo lub jeden z
gatunków, które pomagamy chronić w
ich naturalnym środowisku.

Razem możemy realizować cele zrównoważonego
rozwoju i walczyć o ochronę Ziemi przed
katastrofą klimatyczną.
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Dzięki faktycznej trosce o naszą planetę zapewnij
sobie przewagą konkurencyjną. Klienci doceniają
marki, które działają dbając o środowisko.
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 Misja
ZOO Wrocław:

Rola ambasadora zwierząt w świecie ludzi i walka o zachowanie
bioróżnorodności w trosce o przetrwanie przyszłych pokoleń oraz
ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków poprzez:

badania naukowe i edukację ekologiczną

hodowlę zachowawczą i przywracanie ginących                                                                                                     
gatunków do naturalnego środowiska

tworzenie przyjaznego zoo dla zwierząt i ich ludzkich                                   
gości

żyrafa siatkowana - zagrożona wyginięciem



40 000
gatunkom 
 zwierząt grozi
wymarcie

Utworzona w 1964 r. Międzynarodowa Unia
Ochrony Przyrody (IUCN) opracowała
Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych,
która jest krytycznym wskaźnikiem stanu
bioróżnorodności na świecie. 

Pantera śnieżna - zagrożona wyginięciem



68 %
zmniejszenie populacji kręgowców na Ziemi
w latach 1970 - 2020

*

*WWF Living Planet Report 2020



tygrys sumatrzański - zagrożony wyginięciem

Chcesz
wspierać 
ginące gatunki?



ZOO Wrocław to dom dla
około 10 000 zwierząt 

reprezentujących ponad 

1 000 gatunków.

Większość z nich znajduje się
na czerwonej liście IUCN.

 

ZOO Wrocław
wraz z Fundacją
DODO 

to idealny partner do realizowania
realnych i wymiernych działań na rzecz ochrony
bioróżnorodności na świecie.

manat karaibski - zagrożony wyginięciem



Hodowla
zachowawcza
Zoo Wrocław współpracując z zoo na całym
świecie realizuje programy, które mają
zapewnić rozmnażanie i przetrwanie ginących
gatunków.

Gatunki zagrożone wyginięciem

Możesz wspierać jeden z nich 
np. poprzez adopcję symboliczną. 



Już wspieramy 37 projektów
ochrony gatunkowej wraz z
organizacjami z całego
świata.

Ich listę znajdziesz tutaj:
https://map.eaza.net/

ZOO & 
DODORAZEM CHRONIMY 

ZAGROŻONE
ZWIERZĘTA

Pangolin - zagrożony wyginięciem



Gdzie pomagamy
chronić zwierzęta
w naturze? 
Źródło:
https://map.eaza.net/



Tyle przekazaliśmy na ochronę
zwierząt w naturze:

2019 - 580 000 zł
2020 - 615 000 zł
2021 - 656 000 zł

2019 2020 2021
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ZOO & 
DODORAZEM CHRONIMY 

ZAGROŻONE
ZWIERZĘTA



 Co 
oferujemy 

jako  Partner?



Elastyczne i indywidualne
podejście do każdego
Partnera.

1

Informację o Partnerze przy
wybiegu danego gatunku.

2

Pakiet materiałów
edukacyjnych i promocyjnych
dotyczący danego gatunku.

3

Sprawdzoną formułę
współpracy w ramach
adopcji symbolicznej.

4

Pomoc w opracowaniu
strategii komunikacyjnej w
obszarze współpracy.

5

Działania o charakterze PR;
konferencje prasowe,
informacje prasowe,
wydarzenia medialne.

6

Korzyści



Przykłady
działań

CSR

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

ZRÓWNOWAŻONY MARKETING

ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW



Oddaj telefon
ocal okapi
Recykling zużytego elektro sprzętu wspiera
ochronę tego zagrożonego gatunku w jego
środowisku naturalnym. 

W tym działaniu wspiera nas:

Okapi to gatunek endemiczny z
Demokratycznej Republiki Konga 



Adopcja symboliczna
rodziny
nosorożców indyjskich







Co możesz wesprzeć ?

dzięki temu będziemy
monitorować unikatowe
gatunki, co pozwoli nam
powiększać wiedzę o ich
zwyczajach i biologii, a to z
kolei pomoże nam je chronić
(kanczyl srebrnogrzbiety czy
pantera mglista).

zakładanie
fotopułapek1

tak pomożemy organizacjom,
które ratują zwierzęta z rąk
kłusowników i handlarzy
łamiących prawo. Wspieramy
budowę wybiegów dla
łaskunów jawajskich,
niedźwiedzi himalajskich czy
pangolinów.

budowę wybiegów 2

pomóż nam szerzyć wiedzę.
Tak niewiele wiemy jako
społeczeństwo na temat
zaniku bioróżnorodności i jej
przyczyn, a od tego zależy
nasza przyszłość. Jako 
 konsumenci mamy na to
realny wpływ.

edukację3



Łączą nas 
wspólne
cele

17 celów zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy Partnerem celu 13, 14 i 15



Możesz budować swój wizerunek edukując pracowników,
klientów czy kontrahentów o przyczynach
zagrożeń. My zapewnimy unikalną wiedzę i materiały. 

Jeśli chcesz się włączyć np. w walkę z plastikiem
wybierz jeden z gatunków, któremu bezpośrednio zagraża
ten materiał. 

Czy wiesz, że m.in. z powodu plastiku giną pingwiny
przylądkowe czy żółwie morskie?

To wspaniała okazja, aby promować ograniczanie plastiku,
mając konkretny cel – ocalenie zwierząt, które tak bardzo
kochamy.

Agnieszka Korzeniowska 

 dyrektorka marketingu



kanczyl filipiński - zagrożony wyginięciem kuzyn
kanczyla srebrnogrzbietego

Słynny
myszojeleń

Dzięki naszemu wsparciu projektu ochrony
tego gatunku udało się potwierdzić, że
uznany za wymarły kanczyl srebrnogrzbiety
żyje gdzieś na pograniczu Wietnamu i Laosu. 

Wraz z Fundacją DODO wspieramy teraz
jego ochronę. Zostań naszym Partnerem 
i pomóż nam chronić prawdziwego
myszojelenia.



Ile to kosztuje? 

 Nie mamy konkretnego cennika, a to dlatego, że nie ma
takich pieniędzy, których nie bylibyśmy w stanie
przeznaczyć na ochronę ginących gatunków.

Stale modernizujemy zoo, systematycznie poprawiamy
warunki życia zwierząt, podejmujemy się opieki nad
nowymi gatunkami, realizujemy projekty edukacyjne, a
grono naszych podopiecznych często się powiększa, co
pociąga za sobą wzrost kosztów ich utrzymania…

Najlepiej, jeśli na początku współpracy sam określisz swój
budżet, a my podpowiemy, jak najlepiej możemy go razem
wykorzystać.

Leniwiec dwupalczasy - zagrożony wyginięciem



panda mała - zagrożona wyginięciem

Gdzie trafią środki?  

Nasza działalność jest oparta na zasadach racjonalnego
zarządzania zasobami. Nie brakuje nam pieniędzy na utrzymanie
zwierząt. Mają wszystko, czego wymaga ich dobrostan.

Prowadzimy dobrze zaplanowany i zorganizowany biznes. 
Środki przekazywane przez Partnerów są dodatkowym 
wsparciem, które odciąża nas w opiece nad konkretnym
gatunkiem.

Jeśli Twoja marka będzie chciała wspierać dany gatunek 
w środowisku naturalnym, to znamy organizacje działające 
na świecie, z którymi współpracuje nasze zoo i Fundacja 
ZOO Wrocław DODO.

Będziemy pośredniczyć w takiej kooperacji. Pomożemy
opracować formułę współpracy, popilotujemy projekt 
i zagwarantujemy, że nasz zagraniczny Partner jest wiarygodny
i sprawdzony.



Zapraszaj rodziny swoich
pracowników, kontrahentów 
i klientów na warsztaty edukacyjne
w zoo (także w wersji on-line), kupuj
dla nich vouchery na bilety do zoo
czy karty roczne w ramach funduszu
socjalnego. 

Zafunduj im wyjątkowe zwiedzanie
ogrodu czy Afrykarium od kuchni
albo spacer z przewodnikiem.

ZOOedukacja  



Buduj z nami
swój
pozytywny
wizerunek 



Ekwiwalent reklamowy działań PR za 2020 rok:
 

33 000 000 zł*

*dane IMM

Pozyskaj 
Partnera, którego 

kochają media
i...



...jego zaangażowana
społeczność:

40K obserwujących 

5 mln odsłon

200K obserwujących
3,5 mln - rekordowe
wyświetenie posta

70K obserwujących
700K polubień

1,6 mln odwiedzających/rok*

7K subskrybentów

*dane za 2019



Zapraszam do 

współpracy

AGNIESZKA KORZENIOWSKA 

DYREKTORKA MARKETINGU 

https://www.linkedin.com/in/agnieszka-korzeniowska-a12b19104/
a.korzeniowska@zoo.wroc.pl


