
KARTA	  DUŻEJ	  RODZINY	  3+	  

Piaseczno,	  10.05.2014	  r.	  



Karta	  ZDR3+	  

§ 	  KARTA	  DUŻEJ	  RODZINY	  3+	  jest	  kartą	  członkowską	  Związku	  
Dużych	  Rodzin	  „Trzy	  Plus”,	  wystartowała	  1	  stycznia	  2013	  r.	  

§ 	  Od	  tego	  roku	  mamy	  nowy	  wzór	  karty	  i	  pracujemy	  nad	  
naklejkami	  dla	  partnerów	  rabatowych	  

	  

§ 	  karty	  wydajemy	  na	  rok	  
§ 	  2014	  –	  nie	  uzależniamy	  
wydania	  karty	  od	  opłacenia	  
składki	  ale	  prosimy	  o	  
uregulowanie	  zaległych	  składek	  
§ 	  2015	  –	  karta	  wysyłana	  po	  
opłaceniu	  składki	  



Pozyskiwanie	  partnerów	  do	  Karty	  

•  Dołączenie	  zniżek	  z	  Kart	  samorządowych	  
•  Pozyskiwanie	  zniżek	  przez	  lokalne	  Oddziały	  i	  Koła	  
(prezentacja	  akwizycyjna,	  karta	  ZDR3+	  oraz	  naklejki	  dla	  
partnerów	  „Wspieram	  dużą	  rodzinę”)	  

•  Lokalne	  sklepy,	  obiekty	  sportowe,	  restauracje,	  	  szkoły	  i	  
przedszkola	  niepubliczne,	  etc	  

Rabaty	  
lokalne	  

•  Zwiększanie	  liczby	  członków	  ZDR3+	  oraz	  ilości	  kart	  –	  ułatwi	  
negocjacje	  z	  firmami	  ogólnopolskimi	  (im	  większa	  grupa	  
konsumentów	  tym	  lepiej)	  

•  Pozyskiwanie	  zniżek	  przez	  Zespół	  Rabatowy	  w	  Centrali	  
ZDR3+	  (prezentacja	  akwizycyjna,	  karta	  ZDR3+)	  

•  	  Partnerzy	  ogólnopolscy:	  dostawcy	  prądu,	  operatorzy	  
komórkowi,	  sieciowe	  obiekty	  sportowe,	  restauracje	  i	  
fasboody,	  supermarkety,	  sieci	  odzieżowe,	  etc	  	  

Rabaty	  
ogólnopolskie	  



Tryb	  dodawania	  partnerów	  

1.	  	  	  	  	  	  ROZMOWA	  	  
2. SKLEP	  PRZESYŁA	  PROPOZYCJĘ	  RABATU	  NA: 	  	  RABAT@3PLUS.PL	  
3. ODPOWIEDŹ	  ZDR	  3+	  Z	  AKCEPTACJĄ	  
4. WYSYŁAMY	  NAKLEJKĘ	  I	  PODZIĘKOWANIE	  
3. INFORMACJA	  NA	  WWW.3PLUS.PL	  
4. INFORMACJA	  MAILOWA	  DO	  CZŁONKÓW	  W	  NEWSLETTERZE	  
5. ZA	  OPŁATĄ	  –	  OSOBNA	  REKLAMA	  NA	  WWW.3PLUS.PL	  
6. NA	  OKREŚLONY	  CZAS	  	  



Kierunki	  rozwoju	  karty	  



Kierunki	  rozwoju	  karty	  -‐	  cd	  

Projekt	  rozporządzenia	  wprowadzający	  ogólnopolską	  Kartę	  Dużych	  Rodzin*:	  
	  
	  §	  18.	  1.	  Przystąpienie	  do	  programu	  podmiotów	  innych	  niż	  instytucje	  podległe	  
właściwym	  ministrom	  następuje	  na	  podstawie	  porozumienia	  zawartego	  z	  ministrem	  
właściwym	  do	  spraw	  rodziny.	  Porozumienie	  zawiera	  w	  szczególności:	  
	  
Minister	  właściwy	  do	  spraw	  rodziny	  może	  zlecić,	  w	  drodze	  konkursu,	  zawieranie	  
porozumień,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  1,	  organizacjom	  pozarządowym	  prowadzącym	  
działalność	  na	  rzecz	  rodzin	  wielodzietnych,	  mającym	  co	  najmniej	  jedną	  terenową	  
jednostkę	  organizacyjną	  w	  każdym	  województwie	  w	  mieście	  będącym	  siedzibą	  
wojewody	  lub	  sejmiku	  województwa.	  
	  
	  
	  
*Projekt	  rozporządzenia	  Rady	  Ministrów	  z	  dnia	  18	  marca	  2014	  r.	  w	  sprawie	  szczegółowych	  warunków	  
realizacji	  rządowego	  programu	  dla	  rodzin	  wielodzietnych	  
	  

Połączenie	  z	  Kartą	  rządową?	  Możliwe	  



Oddzielna	  karta	  Związkowa,	  jako:	  

Kierunki	  rozwoju	  Karty	  ZDR3+	  

1/	  Karta	  Europejska	  –	  karta	  ELFAC	  
§ 	  dużo	  rabatów	  już	  istniejących	  na	  terenie	  Europy	  
§ 	  wysoki	  koszt	  karty	  
	  
2/	  Karta	  partnerska	  z	  bankiem	  -‐	  prawdopodobnie	  przedpłacona/debetowa	  do	  
rachunku	  
§ 	  możliwość	  uzyskania	  rabatów	  już	  istniejących	  w	  banku	  w	  ramach	  innych	  kart,	  	  
§ 	  szeroka	  sieć	  dystrybucji	  kart	  i	  pozyskiwania	  nowych	  członków,	  	  
§ 	  możliwość	  wsparcia	  związku	  finansowo	  
	  
3/	  Karta	  pozabankowa,	  taka	  jak	  teraz,	  ale	  z:	  
§ 	  z	  paskiem	  magnetycznym	  bądź	  chipem	  
§ 	  możliwość	  personalizacji	  i	  zapisu	  dodatkowych	  informacji	  

4/	  Karta	  elektroniczna	  w	  telefonie	  
§ 	  projekt	  z	  Narodowym	  Centrum	  Badań	  i	  Rozwoju	  	  
§ 	  dostępna	  na	  SMARTFON	  dla	  wszystkich	  członków	  rodzin	  wielodzietnych	  



Projekt	  Karta	  w	  telefonie	  

§ 	  Projekt	  stworzenia	  plaPormy	  dla	  rodzin	  wielodzietnych	  –	  wystąpiliśmy	  o	  
dofinansowanie	  z	  Narodowego	  Centrum	  Badań	  i	  Rozwoju	  –	  walczymy	  o	  
dofinansowanie	  na	  poziomie	  ok.	  450.000	  PLN	  
	  	  
§ Stworzenie	  prototypowych	  rozwiązań	  IT	  dedykowanych	  dla	  jednostek	  
samorządu	  terytorialnego	  (integracja	  z	  ogólnopolską	  KDR)	  oraz	  członków	  rodzin	  
wielodzietnych	  	  
	  
ZALETY:	  
§ 	  ułatwienie	  integracji	  środowiska	  rodzin	  wielodzietnych	  w	  Polsce	  oraz	  danie	  
możliwość	  łatwej	  komunikacji	  między	  członkami	  rodzin	  wielodzietnych	  na	  
danym	  obszarze	  
	  
§ 	  stworzenie	  plaPormy	  wymiany	  informacji	  o	  wydarzeniach	  o	  charakterze	  
lokalnym	  i	  ogólnopolskim	  dla	  rodzin	  wielodzietnych	  

§ 	  częścią	  funkcjonalności	  jest	  zbieranie	  informacji	  o	  zniżkach,	  co	  w	  skali	  kraju	  ma	  
szansę	  stać	  się	  rejestrem	  zniżek	  i	  korzyści	  dostępnym	  mieszkańcom	  danego	  
regionu,	  ale	  również	  rodzinom	  odwiedzającym	  wskazaną	  okolicę	  	  



Karta	  w	  Hiszpanii	  –	  najlepsze	  praktyki	  

§ 	  W	  Hiszpanii	  są	  3	  karty:	  
	  
1/	  Państwowa/Samorządowa	  	  –	  obniża	  opłaty	  za	  transport	  publiczny	  i	  
edukację	  
2/	  Karta	  Związkowa	  –	  daje	  rabaty	  prywatne	  
3/	  Karta	  kredytowa	  partnerska	  z	  bankiem	  
	  	  
§ 	  Karta	  związkowa:	  
	  
1/	  zwykła	  karta	  z	  paskiem	  magnetycznym	  
2/	  wydanych	  ok.	  50.000	  kart	  w	  Hiszpanii	  
3/	  koszt:	  40	  EUR	  rocznie	  
4/	  bardzo	  szeroka	  sieć	  partnerów:	  2000	  partnerów	  lokalnych	  i	  
globalnych	  
5/	  na	  karcie	  dane	  imienne:	  męża	  i	  żony	  oraz	  dzieci	  
6/	  pracują	  nad	  wersją	  mobilną	  na	  telefon	  
	  



Karta	  w	  Hiszpanii	  –	  partnerzy&rabaty	  


