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WISI
O W POWIETRZU?
DOWIEDZ SIĘ!

ZY WIESZ,

że z roku na rok rośnie liczba ﬁrm,
które realizują w swoich działaniach odpowiedzialny biznes?

PROWADZENIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
A STOSUNEK DO FIRMY
Jeśli słyszę, że ﬁrma angażuje się na rzecz społeczeństwa lub środowiska, to:

WZBUDZA TO MOJE
NEGATYWNE ODCZUCIA
WOBEC FIRMY

35%

3%

WZBUDZA TO MOJE
POZYTYWNE ODCZUCIA
WOBEC FIRMY

NIE MA TO DLA MNIE
ŻADNEGO ZNACZENIA

53%

62%

71%

PO PODJĘCIU DZIAŁAŃ CSR, KLIENCI ODCZUWAJĄ
W STOSUNKU DO FIRMY POZYTYWNE ODCZUCIA:

76%

78%
WIĘKSZE ZAUFANIE
WOBEC FIRMY




71%

75%

CHĘĆ ZAKUPU
PRODUKTÓW/
SKORZYSTANIA
Z USŁUG TEJ FIRMY

DZIELENIE SIĘ
POZYTYWNYM
DOŚWIADCZENIEM
Z INNYMI OSOBAMI


WIĘKSZA LOJALNOŚĆ
WOBEC PRODUKTÓW
/USŁUG TEJ FIRMY

Źródło: Badanie „Barometr CSR”, Dom Badawczy Maison oraz SGS Polska, 2013





55%

CHĘĆ PRACY
W TEJ FIRMIE

ZANIECZYSZCZENIE
POWIETRZA

0
Brak danych

500

jest problemem społecznym, który dotyka nas
wszystkich. Jest to czynnik, który istotnie wpływa
na jakość naszego życia.
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CAŁKOWITA LICZBA ZGONÓW Z POWODU
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, 2016
Źródło: Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME)

Bezwzględna liczba zgonów w poszczególnych
krajach przypisana zanieczyszczeniu powietrza
w otoczeniu (na zewnątrz) cząstkami stałymi (PM)
i ozonem (O₃).

SYSTEM AIRLY

to narzędzie, które realnie pozwala naszemu społeczeństwu rozwiązać problem smogu.

INTELIGENTNY SYSTEM
MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA

zakłada kompleksową usługę zbierania danych na temat jakości powietrza
i informowania o tym mieszkańców Polski.

CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA
niewielkie urządzenia, które monitorują jakość
powietrza w miejscu, w którym są
zainstalowane. Dzięki nim można zbudować
sieć czujników w miejscowości, która nie
posiada jeszcze informacji o jakości powietrza,
lub dogęścić już istniejącą sieć. Oba działania
pozwalają dotrzeć z informacją do unikalnych
użytkowników!

MAPA JAKOŚCI POWIETRZA
Na map.airly.eu można sprawdzić, jakim powietrzem oddychamy.
Prezentowane na niej dane pozwalają na sprawdzenie aktualnej
jakości powietrza w konkretnej lokalizacji. Przy każdym czujniku
dodany jest logotyp sponsora tego urządzenia. Po kliknięciu w logo
możliwe jest przełączenie użytkownika na stronę sponsora czujnika.

APLIKACJE MOBILNE
Airly dostarcza darmowe aplikacje
mobilne na system Android i iOS.

PROGNOZA
Dzięki zaawansowanym
algorytmom można sprawdzić na
naszej platformie szczegółową
prognozę jakości powietrza na
najbliższe 24 godziny.

DANE
nasze urządzenia przetwarzają miliony
danych w każdej minucie.
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ZIAŁAJ Z NAMI

W WALCE O CZYSTE POWIETRZE
I OPOWIEDZ SIĘ PO DOBREJ STRONIE!

ZWIĘKSZAJ
ŚWIADOMOŚĆ


TWÓRZ
ODPOWIEDZIALNY
BIZNES

POWIETRZE, KTÓRYM
ODDYCHAMY WSZYSCY



DZIAŁAJ W SŁUSZNEJ
SPRAWIE

GDZIE I JAK MOŻNA
WYKORZYSTYWAĆ NASZE DANE?
Firmy integrują dane do odświeżaczy,
rekuperatorów i wentylacji, aby poprzez
automatyzację zapewnić wewnątrz pomieszczeń
jak najlepszą jakość powietrza!

Dane Airly to niezbędny element ekosystemu
Smart, zaczynając od Smart City aż do Smart
Home. Inteligentny asystent głosowy, który
informuje o jakości powietrza? Inteligentna
aplikacja, która wskazuje najlepszą trasę i czas do
biegania? Inteligentny system zarządzania ruchem
w mieście? Z danymi Airly to wszystko jest w
zasięgu ręki!

Airly to nieodzowny element portali
pogodowych i informacyjnych
przecież powietrzem oddychamy wszyscy, a więc jego
jakość jest dla nas wszystkich istotna. Dzięki temu wiesz:
jak się ubrać, czy wziąć parasolkę, czy spacer ma dzisiaj
sens i przede wszystkim, jakim powietrzem będziesz dziś
oddychał! Ten element jest niesamowicie istotny w
placówkach oświatowych (szkołach
i przedszkolach) oraz placówkach opieki zdrowotnej.
Kto jest najbardziej narażony na złą jakość powietrza?
Oczywiście - najmłodsi oraz osoby chore. Najlepiej
również edukować o jakości powietrza od najmłodszych
lat i pokazywać, jak ważne jest powietrze.

S

MART CITY

ma być miejscem, gdzie dzięki zastosowaniu technologii ludziom będzie żyło się lepiej. Mieszkańcy
tego miejsca mają posiadać pełne spectrum informacji, co pomoże im w podejmowaniu świadomych
decyzji. Trudno pominąć więc przy tym jakość powietrza, która jest kluczowa dla funkcjonowania
wszystkich mieszkańców Świata.

DOM

SPOŁECZEŃSTWO
HANDEL

PRZEMYSŁ

MONITOROWANIE
JAKOŚCI
POWIETRZA

OPIEKA
ZDROWOTNA

ENERGIA
TRANSPORT

BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystujemy najnowsze
trendy technologiczne do
rozwiązania problemu smogu

Sprawiamy, że idea Smart City
staje się realnym działaniem

Pomagamy mieszkańcom Polski
zmienić smogową rzeczywistość

W oparciu o innowacje
i technologie dostarczamy
rzetelne dane o jakości
powietrza

Pomagamy naszym
użytkownikom dbać o zdrowie

Zwiększamy świadomość
wśród społeczeństwa



Dostarczamy dane, na podstawie których mieszkańcy Polski, jednostki samorządu terytorialnego i wszystkie podmioty
zainteresowane dbaniem o jakość powietrza mogą podejmować słuszne decyzje.

CO NAS WYRÓŻNIA?
PROFESJONALNY I KREATYWNY ZESPÓŁ

INNOWACYJNY SYSTEM

naszą usługę tworzy zespół ponad dwudziestu
wykfaliﬁkowanych specjalistów. To dzięki pasji
i zaangażowaniu każdego dnia stawiamy sobie
poprzeczkę coraz wyżej. Nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych!

dzięki zastosowaniu najnowszej technologii
i wiedzy stworzyliśmy kompleksowy system
do monitorowania jakości powietrza. Każdy
jego element został przez nas doprecyzowany
w najmniejszych szczegółach.

ELASTYCZNOŚĆ

PARTNERSTWO

do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy klient
ma inne potrzeby, które my staramy się realizować.
Problem może mieć wiele przyczyn, które my chcemy
zbadać, a pełen zakres informacji dostarczyć do
naszych klientów. Obce są nam schematy
i ograniczenia.

to klucz do wspólnego sukcesu. Z każdym
klientem nawiązujemy stabilne i długotrwałe
relacje, które oparte są na obustronnym
zaufaniu, dzięki czemu możliwa jes
profesjonalna współpraca!

ZOBACZ,

CO MÓWIĄ O NAS LICZBY

1700
tyle urządzeń zainstalowaliśmy
już na terenie całego kraju

100

klientów z sektora B2B



4

przeprowadzone kampanie
ogólnopolskie

1 700 000
tyle użytkowników wchodzi średnio każdego
miesiąca na naszą stronę



100 000
pobrań aplikacji

J

AK ROBILI
TO INNI?

Ubezpieczamy zdrowie i życie naszych klientów, a naturalną rolą ubezpieczyciela jest edukacja
i przeciwdziałanie negatywnym zdarzeniom. Bardzo ważna jest dla nas świadomość zdrowotna
i ekologia. Dlatego postanowiliśmy skupić się na jakości powietrza, która w Polsce jest wyjątkowo zła
na tle Europy, przez co szkodzi zdrowiu. Postanowiliśmy wykorzystać eksperckie doświadczenie
Airly, ale także entuzjazm, z jakim podchodzą do realizacji swojej misji - dostarczania danych
o jakości powietrza. We współpracy z Airly jesienią 2017 roku rozpoczęliśmy naszą kampanię
społeczno-edukacyjną „Wiem czym oddycham”. Dzięki niej w całej Polsce przybyło 300 czujników
jakości powietrza w miejscach wybranych w konkursie przez lokalne społeczności oraz na
placówkach Avivy. Nasza wspólna akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem
i zaangażowaniem społecznym. Zmobilizowała naszych pracowników, agentów ubezpieczeniowych
oraz klientów. Duża liczba pozytywnych komentarzy o naszej akcji, a także fala jej naśladowców,
potwierdza słuszność inicjatywy. W październiku 2018 roku rozpoczynamy drugi etap naszej kampanii,
aby pomóc Polakom oddychać czystszym powietrzem, co oznacza lepszą - bo zdrowszą - przyszłość.
RAFAŁ PI OTROWSK I
Z ZESPOŁU ARCHITEKTURY IT W AVIVIE,
ZAANGAŻOWANY W PROJEKT „WIEM, CZYM ODDYCHAM”

Wg raportu WHO, na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE, aż 33 znajduje się w Polsce.
Walka ze smogiem i jego negatywnymi skutkami jest jednym z największych wyzwań
społecznych. W ramach kampanii „Bez Smogu”, eurobank zagęszcza sieć czujników w celu
uzupełnienia bazy danych dotyczących jakości powietrza w poszczególnych regionach Polski
oraz prowadzi komunikację zwiększającą świadomość zagrożeń związanych ze smogiem.
Wierzymy, że dostęp do wiedzy na ten temat motywuje społeczeństwo do podejmowania
zdrowszych, bardziej świadomych wyborów i działań.
MAGDALEN A SUC H A N EK ,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY,
DEPARTAMENT KOMUNIKACJI, EURO BANK S.A.
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LACZEGO WARTO
RAZEM Z NAMI TWORZYĆ
ODPOWIEDZIALNY BIZNES?

NASZE WARTOŚCI



EDUKACJA

Edukacja i zwiększenie świadomości wśród naszego społeczeństwa to niezbędne kroki do
rozwiązania problemu smogu,

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

Tylko zmiana całego systemu, z uwzględnieniem jego najmniejszych komórek może przynieść nam
wszystkim skuteczne efekty!

ZDROWIE

Smog szkodzi nam wszystkim – co do tego nikt z nas nie ma wątpliwości. Ciężko jednak
przeciwdziałać wtedy, kiedy nie mamy dostępu do informacji o jakości powietrza.

WIARYGODNOŚĆ

Jesteśmy zespołem szybko rozwijających się profesjonalistów. Nasze produkty są cały czas
poddawane testom i badaniom, które gwarantują rzetelność naszych usług.



ZAUFANIE

W ciągu niespełna dwóch lat zbudowaliśmy silną markę na polskim rynku. Przez ten czas zaufało
nam kilkaset tysięcy osób, które każdego dnia powołują się na nasze dane!



PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji położony w przepięknej okolicy w Jaroszowcu jest jednym
z trzech największych ośrodków Rehabilitacji Pulmonologicznej w Polsce. Podstawowym czynnikiem, jaki
towarzyszy procesowi powrotu do zdrowia jest jakość środowiska. W trosce o wysoki poziom usług,
a szczególnie w związku z powtarzającym się alarmem smogowym dla całego województwa małopolskiego
zakupiliśmy dwa czujniki Airly, by sprawdzić jakie powietrze jest u nas. Okazało się, że szpital położony jest
w jednym z najczystszych miejsc w Małopolsce! Dzięki temu posiadamy CAŁODOBOWY MONITORING
zawartości pyłów w okolicy Szpitala, a pacjenci mogą bez obaw cieszyć się walorami czystego, pachnącego
żywicą powietrza.
KRZ YSZ TO F GRZ ESI K
DYREKTOR SZPITALA WSCHPIR



MIEJSKIE SIECI CIEPŁOWNICZE

Miejskie sieci ciepłownicze dbają nie tylko o zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom, instytucjom czy
ﬁrmom. Mając świadomość i poczucie, że ich działalność ma duży wpływ na najbliższe otoczenie
i środowisko, prowadzą swoje działania odpowiedzialnie, korzystając z nowoczesnych i przyjaznych
środowisku technologii. Dodatkowo ﬁrmy te często angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów
- w tym w rozwiązanie problemu smogu. Dbając o środowisko i zdrowie mieszkańców, również one decydują
się na zainstalowanie Inteligentnego Systemu Monitorującego Jakość Powietrza.
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Onet i Airly mają tak naprawdę ten sam cel - informować ludzi, w jakim
świecie żyją i co ich otacza, a w tym konkretnym wypadku - czym
oddychają. Trzeba wiedzieć, żeby móc zacząć działać i mieć wpływ.
I żeby ten świat, to miasto, ta dzielnica - stawały się lepszym miejscem
do życia. A że świat najlepiej zmieniać w dobrym towarzystwie dlatego właśnie postawiliśmy na Airly. W tej współpracy cenimy sobie
nie tylko jakość danych, ale także otwartość i bezpośredniość
w rozmowach, za co bardzo dziękuję Wiktorowi Warchałowskiemu.
Taka ﬁrma z takim szefem - to nie może się nie udać.

PAW EŁ J U RE K ,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY ONET

Pogoda Interii to serwis, który cieszy się ogromną popularnością i zaufaniem
naszych użytkowników. Jesteśmy liderem w swojej kategorii dlatego, że oferujemy
najwyższą jakość: co 30 minut aktualizujemy dane meteorologiczne dla 42 tysięcy
miejsc w Polsce. Służymy naszym użytkownikom pomocą zarówno w codziennej
pracy, jak i przy urlopach.
Świat stawia przed nami codziennie nowe wyzwania. Dobra, kompletna prognoza
pogody nie oznacza dziś tylko zdolności przewidzenia temperatury czy wysokości
opadów. Istotna jest również jakość powietrza, w Polsce często pozostawiająca
wiele do życzenia, co ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i jakość życia.
Dzięki Airly do naszych użytkowników na czas docierają wiarygodne informacje
o zagrożeniu smogowym. Nasz serwis promujemy hasłem „Interia Pogoda –
sprawdza się!” – to jest możliwe dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami,
takimi jak Airly.
KAROLINA LEPU TA
SENIOR BRAND MANAGER

