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Kампания, свързана с корпоративна социална отговорност
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В началото на месец април 2021 г. и в навечерието на 
своята 30-годишнина, Пощенска банка стартира своята 
социално отговорна кампания „Силата е в нашите ръце“ 
съвместно с Visa в подкрепа на българските здравни 
работници и техните усилия в борбата с COVID-19. 

Целите:

• С инициативата Пощенска банка си постави за цел да 
дари 125 000 лв. на УМБАЛ „Софиямед“, с които да 
бъдат закупени дихателни апарати от най-висок клас за 
активна реанимация, кислородни концентратори
и апаратура за назална високопоточна кислородна
терапия с постоянно положително налягане.

• Като една от банките с най-активна политика за 
корпоративна социална отговорност искахме да 
направим потребителите солидарни с нашата кауза. 
Поставихме си за цел да добавим стойност като 
ангажираме клиентите на Пощенска банка и 
картодържатели на VISA с каузата ни.
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Реализация:
• Кампанията „Силата е в нашите ръце“ следва глобалната 

тенденция за cause related marketing, защото в Пощенска банка 
вярваме, че можем да използваме силата на утвърдения ни 
бранд за реализирането на значими и общественополезни 
каузи. 

• Всеки желаещ картодържател – клиент на банката имаше 
възможност да се включи автоматично в инициативата, като 
използва своята дебитна или кредитна карта Visa от 
Пощенска банка, издадена преди 16 април 2021 г., и 
осъществи поне една покупка с картата на стойност 
минимум 30 лв. в търговски обект или онлайн магазин в 
периода на кампанията. За всяко плащане, което отговаря на 
условията, Пощенска банка дари по 1 лев в подкрепа на 
медиците.

• Използвахме широк комуникационен микс, за да достигнем 
до клиентите и да ги провокираме да участват в нашата
кампания.

• В знак на признателност за участието и съпричастността
клиентите на банката и картодържатели на VISA получиха
специален дигитален сертификат, който удостоверява
приноса им към нашата инициатива.
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Резултатите:
• Предварително заложената сума от 125 000 лв. беше

събрана в рамките на един месец след старта на 
кампанията.  

• “Силата е в нашите ръце“ обедини хиляди хора в цялата 
страна, като над 50 000 клиенти на Пощенска банка и 
картодържатели на VISA се включиха в инициативата.

• Дигиталната кампания постигна впечатляващи резултати:
• Премиум сайтове – над 250 000 уникални потребители
• Фейсбук реклама – почти 540 000 уникални

потребители
• Общо импресии – почти 6 милиона, при планирани 1,5 

милиона
• 20 000 клика, двойно на планираните

• Регистрирахме увеличение на използваемостта на 
кредитните и дебитните карти от клиентите на банката 
през периода на кампанията с близо 20%.

• Пощенска банка доказа позицията си на отговорна компания 
с добре структурирана и активна ESG стратегия. За нас 
дарителството е ценен инструмент на успешния бизнес, чрез 
който можем да влияем на средата, в която сме, и да я 
променяме към по-добро. 


