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Stworzenie nowoczesnego, bogatego  funkcjonalnie i 
ergonomicznego interfejsu użytkownika

Opracowanie i wdrożenie pierwszej wersji eko-mapy                
z funkcjonalnością zarządania eko-miejscami

Stworzenie pierwszej w Polsce społecznościowej aplikacji 
mobilnej zapewniającej wyszukiwanie znajomych, 

dodawanie i uzupełnianie informacji dotyczących eko-miejsc

Opracowanie mechanizmów konkursowych aktywizujących 
eko-społeczność do wspólnego budowania zasobów 

informacji ekologicznych

Funkcjonalności I Etapu eko-Polski - wdrożony
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eko-Polska.pl 2012 – wydanie wakacyjne „lifestyle” z nową mapą
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eko-Polska.pl 2012 – wsparcie budowy popularności konkursami

Autorzy dziesięciu najpopularniejszych eko-Miejsc 
otrzymywali  eko-Pakiety, w skład których wchodziły :

eko-Torba, T-shirt oraz eko-Pendrive

Wybrany przez jury autor najciekawszego i najlepiej 
opisanego eko-Miejsca otrzymywał voucher Vivabox na lot 
balonem lub inną zapierającą dech w piersiach eko-Atrakcję



• Dostęp do ulubionych ekologicznych miejsc bezpośrednio z telefonów 
komórkowych Apple iPhone oraz smartphonów pracujących pod kontrolą 
systemu Android

• Odnajdowanie znajdujących się w pobliżu innych użytkowników          
eko-Polska.pl na podstawie mechanizmów geo-lokalizacji

• Automatyczna synchronizacja danych
• Możliwość szybkiego dodawania uzupełnień opisów miejsc

Jeszcze bardziej na bieżąco z eko-Polską 
dzięki aplikacji mobilnej, dostępnej na 

popularnych platformach
iPhone oraz Android
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eko-Polska.pl 2012 – wersja mobilna



Nowy wygląd i architektura strony głównej i podstron 
Serwisu

Opracowanie i wdrożenie przewodnika po Serwisie dla 
Użytkowników (vide Polish Guide 2012 przygotowany na 

Euro 2012)

Modyfikacja eko-Mapy i jej połączenie z bazą wiedzy o 
treściach ekologicznych

Silna integracja portalu z sieciami społecznościowymi

Budowa Programu Punktowego (Lojalnościowego) 
ukierunkowanego na promocję i sprzedaż produktów 

bankowych

Budowa Programu  Inicjatyw Ekologicznych, 
umożliwiającego Użytkownikom realny wpływ na ich 

otoczenie w kontekście ekologicznym

Funkcjonalności II Etapu eko-Polski – wersja beta.eko-polska.pl
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eko-Polska.pl 2013 oferuje nowe korzyści użytkownikom Portalu
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Prosta i wygodna ekologia

Serwis tworzony przez użytkowników żyjących 
w zgodzie z naturą, wykorzystujących swoją 

wiedzę i umiejętności do promowania 
ekologicznego stylu życia

Użytkownicy dodają ciekawe miejsca dla 
uprawiania turystyki, ale i wydarzenia 

promujące ochronę przyrody, zdrowie, czy 
sport, mogą także komentować artykuły, 
uzupełniać treści i być za to nagradzani

Najnowsze, dodane przez użytkowników 
miejsca czy wydarzenia są po zaakceptowaniu 

przez redakcję eko-Polska od razu 
opublikowane na stronie głównej serwisu

Moduł Polecane wspiera promowanie 
najciekawszych eko-Miejsc

Funkcjonalność Dopasuj treści w prosty
i intuicyjny sposób precyzuje wyniki 

wyszukiwania względem zadanych kryteriów



eko-Polska.pl 2013 bliżej zwykłego konsumenta 
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• Od stylu życia, poprzez ekologię do produktów finansowych.
• Porady ekologów i ekspertów  z programu „Aktywnie po zdrowie”, zdrowa żywność, 

zdrowy i aktywny tryb życia (Fundacja BOŚ), ekologiczne finanse (BOŚ)
• Kontekstowa integracja z ofertą BOŚ, dzięki której konsumenci będą mogli sfinansować 

ekologiczne zmiany w swoim codziennym życiu. 

Konkretne korzyści z ekologii i unikalności BOŚ

Dlaczego warto z nami współtworzyć eko-Polskę?



eko-Polska.pl 2013 wsparta Programem Punktowym
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Wyróżniające się produkty bankowe w tle

• Punkty są przyznawane 
między innymi za transakcje 
kartą i używanie produktów 
bankowych. W każdej chwili 
można sprawdzić ich ilość, 
wymienić na nagrody, lub 
przekazać w celu 
umożliwienia realizacji        
eko-inicjatyw.

• Mocniejsza ‘gratyfikacja’ dla 
klientów BOŚ: większa ilość 
punktów za każdą aktywność, 
więcej punktów przy 
rejestracji, punkty dodawane 
co miesiąc, specjalne warunki 
u partnerów eko-Polska.pl



Program punktowy eko-Polska.pl 2013
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wymienić je na ekologiczne nagrody, np.:

Gdy zgromadzę odpowiednią ilość punktów mogę...

przeznaczyć je na realne projekty ekologiczne 
polepszające moje najbliższe otoczenie, np.:LUB

Partner eko-Inicjatyw :



BOŚ dzięki współpracy ze swoją 
Fundacją realnie polepsza świat,   
w którym mieszkamy pomagając 

społecznościom lokalnym w 
realizacji ważnych eko – inicjatyw.

BOŚ wspiera realizację najwyżej ocenianych inicjatyw

Aspiracyjna społeczność, 
rozumiejąca znaczenie ekologii      
i wzmacniająca poczucie własnej 
wartości w oczach swoich oraz 
innych osób.

Ekologiczno – finansowa oferta 
BOŚ silną wartością emocjonalną, 
nieoferowaną przez inne banki

Aby wybrana inicjatywa mogła uzyskać pomoc wystarczy, by zebrała odpowiednią ilość punktów
od użytkowników eko-Polska.pl
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Ekologiczna mapa połączona z bazą 
wiedzy w postaci artykułów o charakterze 
life-style, będąca znaczącą modyfikacją 
obecnego portalu Eko-polska, dopasowaną 
do potrzeb konsumentów zainteresowanych 
ekologią. 

Część motywacyjno-wizerunkowa 
uzupełniająca ekologiczną mapę
o komunikację emocjonalną oraz 
przekładającą ekologię na konkretne
i codzienne korzyści dla konsumenta. 

Program punktowy zintegrowany
z platformą w którym użytkownik gromadzi 
punkty aktywność na eko-Polsce, a także
za używanie produktów bankowych BOŚ.

Program inicjatywy ekologiczne
angażujący mikrospołeczności.

Co składa się na eko-Polska.pl 2013?

Eko-pasaż handlowy ukazujący w jednym 
miejscu innowacje techniczne z zakresu 
efektywności energetycznej i oferujące ich 
zakup przy finansowaniu kredytem BOŚ (2014)
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program punktowy

ekologiczna mapa

zintegrowane inicjatywy 
ekologiczne

budowa zorganizowanej eko-społeczności
w polskim internecie

część wizerunkowa 
i motywacyjna

ekologiczna mapa
w wersji

letnio-jesiennej eko-pasaż
(platforma e-commerce)

I etap – sierpień 2012 II etap – kwiecień 2013 III etap – 2013 / 2014

Wdrożenie 3-etapowe
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Nowa odsłona beta.eko-polska.pl 2013 – konkurs dla pracowników BOŚ
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15 kwietnia 2013r. został ogłoszony pierwszy  konkurs w nowej odsłonie serwisu eko-Polska.pl
obejmujący swoim zasięgiem wszystkich pracowników BOŚ

Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą 
zarejestrować się używając adresu poczty 
elektronicznej z domeny bosbank.pl

Co należy wykonać ?

Nagrody  dla pierwszych dwustu użytkowników

W następnej kolejności użytkownicy muszą 
dodać co najmniej dwa miejsca ekologiczne 
uzupełniając treść, dodając zdjęcia oraz 
wskazując dodawane eko-Miejsce na mapie 
interaktywnej

eko-Butelki na wodę, które dzięki zastosowaniu 
aktywnego filtra zamieniają każdą bieżącą wodę
w wartościowy, pozbawiony zanieczyszczeń napój

eko-Torby wykonane z surowców wtórnych, które 
swoim sportowym wyglądem podkreślają 
ekologiczny charakter konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu
29 kwietnia 2013r.



Unikalność i wiarygodność naszym atutem

BOŚ daje mi możliwość poprawiania świata 
dzięki zaangażowaniu w inicjatywy na eko-Polsce oraz 

używaniu jego wyjątkowych produktów bankowych

Dzięki unikalnemu połączeniu
ekologii i finansów
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