Załącznik nr 1

NCEŻ vs IŻŻ
Instytut Żywności i Żywienia

NCEŻ - edukacja

Główna placówka naukowo-badawcza w Polsce w zakresie
szeroko ujętej problematyki żywienia człowieka.

Narodowe Centrum Edukacji
Żywieniowej

Jest wiodącą jednostką w obszarze jakości zdrowotnej
żywności, żywienia oraz prewencji przewlekłych chorób
niezakaźnych wiązanych z nieprawidłowym żywieniem.
nauka postęp  zmiana społeczna
Obszary działania IŻŻ

BADANIA
NAUKOWE I
APLIKACYJNE
w obszarze
żywności,
żywienia, stanu
odżywienia i
nawyków
żywieniowych

Badania

PREWENCJA I
LECZENIE
żywieniowe
otyłości i innych
przewlekłych
chorób
niezakaźnych

Poradnia Chorób
Metabolicznych,
Klinika Chorób
Metabolicznych i
Gastroenterologii

DIETETYKA

Ogólnopolskie
Centrum
Dietetyki

Przełożenie osiągnięć współczesnej
nauki (badania i wiedza IŻŻ) na język
zrozumiały dla przeciętnego
obywatela oraz udostepnienie jej
przeciętnemu Polakowi
zainteresowanemu poprawą swojego
zdrowia / zdrowia swojej rodziny.
NCEŻ powstał po to by realizować
zmianę społeczną. Jest narzędziem
zmiany nawyków żywienia i stylu życia
Polaków.

Uwaga: NCEŻ nie będzie samodzielną marką. Będzie submarką
IŻŻ stworzoną do obszaru szeroko pojętej edukacji, czerpiącą z
identyfikacji, autorytetu naukowego i praktycznych doświadczeń
IŻŻ. Znak NCEŻ IŻŻ musi być silnie związany ze znakiem IŻŻ – dla
odbiorcy musi być czytelne, że Narodowe Centrum Edukacji
Żywieniowej jest częścią IŻŻ, a nie innej instytucji naukowej.

Pełna nazwa: Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu
Żywności i Żywienia
Warianty nazwy do użycia przy projektowaniu znaku:
• Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ
• NCEŻ IŻŻ

NCEŻ IŻŻ elementy marki

Insight konsumencki
Nikt nie jest w 100% zdrowy, bo jesteśmy zapracowani, zestresowani,
dziedziczymy choroby, jesteśmy leniwi, jemy za dużo lub za mało. Media są pełne
cudownych diet i jedynie słusznych rad co jeść żeby być zdrowym, pięknym i
bogatym. Chcę mieć wiarygodne informacje, które pozwolą mi zmienić swoje
zachowania by zbliżyć się do optymalnego punktu (być najzdrowszym jak tylko się
da w swoim wieku) .
Tylko nie wiem gdzie te informacje znaleźć?!

NCEŻ IŻŻ elementy marki
Jaki problem konsumentów załatwia marka NCEŻ IŻŻ?
NCEŻ jest źródłem wiarygodnych i kluczowych informacji, które pozwolą każdemu człowiekowi być
zdrowszym, uzyskać swój optymalny stan zdrowia tu i teraz.
Kluczowe informacje - na temat żywności, zasad żywienia i zdrowego stylu życia podane w prosty i
przystępny sposób.
• Być zdrowszym - to znaczy : wyjść z choroby , uniknąć choroby, poprawić jakość życia
poprzez poprawę nawyków żywieniowych i stylu życia,
• Uzyskać optymalny stan zdrowia tu i teraz - żyć w sposób pełny tj: realizować swoje cele
życiowe, mieć szansę na zdrowi, wyjść z choroby , nie wydawać pieniędzy na leki / poprawa
statusu ekonomicznego
• Wiarygodne informacje - bo bazujące na aktualnych badaniach naukowych (polskich i
światowych) oraz wiedzy, doświadczeniu i codziennej praktyce zawodowej ekspertów IŻŻ.
• Podane w prosty i przystępny sposób – tj. zrozumiałe dla przeciętnego Polaka czyli osoby
zainteresowanej swoim zdrowiem i zdrowiem swojej rodziny. Ułatwianie wprowdzenia do zycia
codziennym tych infzaleceń.

Punkt gdzie się spotykamy …
Sedno tego
czego potrzebuje Klient
Doradztwa w zakresie
tego jak być zdrowszym
Jak uzyskać swój optymalny
stan zdrowia tu i teraz

Sedno tego co oferujemy
Klientom jako marka
Wiarygodne
Autorytet i wiedza IŻŻ
informacje
Kompetentni doradcy
Prostota i
przystępność (interdyscyplinarni lekarze, dietetycy,
psycholodzy i rehabilitanci.)
Nowoczesne narzędzia komunikacji

Lider żywienia - daje ci szansę na zdrowie lub pomoc w chorobie

NCEŻ IŻŻ elementy marki

Osobowość marki NCEŻ IŻŻ:
Wiarygodna
Otwarta / przystępna
Nowoczesna
Inspirująca
Pomagająca (ułatwiająca wdrażanie) „niezbędnik”

Wartości marki NCEŻ IŻŻ:
Wysoki profesjonalizm
Prawdomówność
Niezależność
Obiektywizm

NCEŻ IŻŻ elementy marki
RTB – czyli uwiarygodnienie:
•Badania naukowe IŻŻ oraz badania naukowe z innych krajów
•Udział w projektach i tworzeniu zaleceń WHO I Komisji Europejskiej
•Eksperci IŻŻ

•Doświadczenie wynikające z:
• prowadzonych badań dotyczących składu i wartości odżywczej żywności dostępnej na polskim rynku
• tworzenia i wdrażania w praktyce norm żywienia, zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia
• codziennego kontaktu z pacjentami wymagającymi leczenia (Poradnia Chorób Metabolicznych, Klinika
Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii, Ogólnopolskie Centrum Dietetyki)
• Prowadzenia badań dotyczących stanu odżywienia i sposobu żywienia, stylu życia
• Tworzenia i wdrażania w praktyce zaleceń dla pacjentów z chorobami żywieniowozależnymi (otyłość,
nowotwory, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza i inne)
• Interaktywność – aplikacje dla różnych grup ludności m.in. lekarzy i pacjentów i inne narzędzia ułatwiające
wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych albo diety leczniczej w codziennym życiu.

Pozycjonowanie NCEŻ IŻŻ
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej jest wiarygodnym źródłem informacji i
praktycznych zaleceń wybieranym przez osoby zainteresowane poprawą swojego
stanu zdrowia i jakości życia dlatego, że NCEŻ IŻŻ oferuje im doradztwo oparte na
doświadczeniu i profesjonalizmie ekspertów IŻŻ oraz wynikach najnowszych badań
dotyczących żywności i żywienia prowadzonych przez Instytut . Zalecenia ekspertów
podane w sposób prosty i przystępny ułatwiają wdrażanie prawidłowych nawyków
żywieniowych . Dlatego każdy z użytkowników NCEŻ IŻŻ wprowadzając je w życie
może uzyskać swój optymalny stan zdrowia tu i teraz. NCEŻ IŻŻ daje szansę na
zdrowie lub pomoc w chorobie.
NCEŻ IŻŻ. Weź zdrowie w swoje ręce!

