
Stowarzyszenie MANKO
Nasze społeczeństwo bardzo szybko się starzeje. Obecnie mamy już ponad 7 milionów seniorów (60+). Ta liczba bę-

dzie rosła, w roku 2035 przekroczy 10 milionów. Zwiększa się tym samym ilość konsumentów w wieku 60+.
Stowarzyszenie MANKO prowadzi swoją działalność od 2004 roku tworząc jedną z bardziej dynamicznych i kreatyw-

nych organizacji pozarządowych w Polsce. Działając na rzecz profilaktyki zdrowia, walki z uzależnieniem od nikotyny, 
a także aktywizacją osób starszych, MANKO zrealizowało kilkanaście kampanii społecznych a wśród nich m.in.: Lokal bez 
Papierosa.pl, Polska bez Dymu, ryzyKOchania, przeTESTuj się, Pilnuj Drinka, Nie pal przy dziecku czy Palenie jest słabe.

Od 3 lat Stowarzyszenie MANKO prowadzi działania pro seniorskie. Obejmują one wydawanie bezpłatnego maga-
zynu Głos Seniora, organizację szkoleń oraz wydarzeń kulturalnych i prozdrowotnych dla seniorów a także wydawanie 
Kart Seniora. W ramach prowadzonych działań MANKO współpracuje z niemal 500 ośrodkami zrzeszającymi Seniorów 
na terenie całej Polski.

W 2013 roku Stowarzyszenie rozpoczęło projekt Małopolska Karta Seniora. W 2014 roku poszerzyło działania two-
rząc Ogólnopolską Kartę Seniora. Do końca 2014 roku Kartę Seniora otrzymało 5500 seniorów z całej Polski, a do pro-
gramu honorującego kartę przystąpiło ponad 200 firm.

Głos Seniora
Magazyn Głos Seniora w nakładzie 30 000 egzemplarzy dystrybuowany jest w 420 Uniwersytetach Trzeciego Wieku 

w Polsce a także w Klubach Seniora, ośrodkach kulturalnych i organizacjach pro seniorskich. Czasopismo i portal interne-
towy pełnią rolę informatora, poradnika i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku, 
Klubami Seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową. Magazyn patronuje i jest obecny na 150 wyda-
rzeniach seniorskich rocznie w całej Polsce.

Ogólnopolska Karta Seniora
Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia osoby po 60. roku życia do korzy-

stania z atrakcyjnych zniżek w firmach i instytucjach partnerskich. By dołą-
czyć do projektu Senior uzupełnia formularz zgłoszeniowy. Kartę może ode-
brać osobiście bądź otrzymać pocztą.

OGÓLNOPOLSKA 
KARTA SENIORA

Oferta współpracy dla firmy partnerskiej
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Partnerzy Programu
Do tej pory Ogólnopolską Kartę Seniora wsparło 160 firm i instytucji. 

Wśród nich znalazły się m.in.: uzdrowiska, ośrodki wypoczynkowe, gabine-
ty medyczne, restauracje, kina, teatry. Każdy z partnerów zaoferował zniżkę 
posiadaczom Karty Seniora od 5 do nawet 70%.

Co zyskują partnerzy OKS? 
  promocja produktów i usług wśród grupy docelowej 60+,
  wpis partnera w portalu glosseniora.pl,
  wpis partnera w katalogu wręczanym seniorom otrzymującym kartę,
  możliwość uczestniczenia na preferencyjnych warunkach we wszyst-

kich inicjatywach i wydarzeniach pro seniorskich organizowanych 
przez Głos Seniora,

  certyfikat oraz naklejka, które zaświadczają o udziale w programie 
Ogólnopolska Karta Seniora,

  możliwość dotarcia do nowej grupy lojalnych klientów.

12 000 kart  
w posiadaniu Seniorów  

z całej Polski

200 firm partnerskich 

co najmniej 62 000 czytelników 
Magazynu Głos Seniora

35 000 odsłon portalu 
GłosSeniora.pl miesięcznie

Zdobądź nowe grono klientów i pokaż, że działasz prospołecznie.
Dołącz do programu Ogólnopolska Kart Seniora!

CENA W ZŁOTYCH 
(NETTO) ROCZNIE

PROFITY

PAKIET PODSTAWOWY 
DLA PARTNERA 
OGÓLNOPOLSKIEJ  
KARTY SENIORA

240

  uczestnictwo w programie OKS
  wpis partnera w portalu glosseniora.pl
  wpis partnera w katalogu wręczanym seniorom 

otrzymującym kartę
  certyfikat oraz naklejka, które zaświadczają o udziale 

w programie OKS

PAKIET ROZSZERZONY 
DLA PARTNERA 
OGÓLNOPOLSKIEJ  
KARTY SENIORA

350

  uczestnictwo w programie OKS
  wpis partnera z logiem i zdjęciem w portalu 

glosseniora.pl
  wpis partnera w katalogu wręczanym seniorom 

otrzymującym kartę
  certyfikat oraz naklejka, które zaświadczają o udziale 

w programie OKS
  umieszczenie informacji o przystąpieniu firmy do 

programu w zakładce regionalnej strony 
www.glosseniora.pl

PAKIET EXTRA 
DLA PARTNERA 
OGÓLNOPOLSKIEJ  
KARTY SENIORA

560

  uczestnictwo w programie OKS
  wpis partnera z logiem i zdjęciem w portalu 

glosseniora.pl
  wpis partnera w katalogu wręczanym seniorom 

otrzymującym kartę
  certyfikat oraz naklejka, które zaświadczają o udziale 

w programie OKS
  umieszczenie informacji o przystąpieniu firmy do 

programu w zakładce ogólnopolskiej i regionalnej 
strony www.glosseniora.pl

  umieszczenie informacji o partnerze w newsletterze 
wysyłanym lokalnie lub ogólnopolsko do wszystkich 
posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora.


