
 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 
 

Szanowni Państwo!  

Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele Firm  

Gmina Szydłowiec we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu 

oraz Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa ma przyjemność zaprosić Państwa do przystąpienia do 

Programu Ogólnopolska Karta Seniora i tym samym dołączenia do grona Partnerów, honorujących 

Ogólnopolską Kartę Seniora. Program wyróżnia się na rynku, spośród innych tego typu inicjatyw, 

bowiem to jedyny program o zasiągu ogólnokrajowym.  

Ogólnopolską Kartę Seniora posiada ponad 330 tys. Seniorów, a ich liczba rośnie (obecnie 

Stowarzyszenie odnotowuje przyrost ok. 2-3 tys. posiadaczy/miesięcznie). Zainteresowanie jest 

ogromne z uwagi na korzyści, które uzyskują Seniorzy, mogący nabywać produkty i usługi ze zniżką. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że Karta ta wydawana będzie Seniorom bezpłatnie – wystarczy, że spełnią 

nasz główny wymóg, tj. ukończenie 60-tego roku życia.  

Rośnie też zaangażowanie firm, bo korzyści dla nich są oczywiste, pozyskują oni dużą liczbę 

klientów-Seniorów. Specjalne oferty zniżek i rabatów przygotowało już ok. 2 tys. firm z całej Polski.  

Czym jest Program Ogólnopolska Karta Seniora oraz Europejska Karta Seniora?  

Program Ogólnopolska Karta Seniora łączy osoby 60+ stanowiące pokaźną siłę nabywczo-

zakupową (ok 9,5 mln osób) oraz firmy, których produkty i usługi skierowane są do Seniorów. 

Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60-ty rok życia. Partnerem 

Programu Ogólnopolska Karta Seniora może być każda firma, która będzie honorowała 

Ogólnopolską Kartę Seniora, udzielając rabatów, ustalonych przez siebie. Dzięki współpracy Gminy, 

Głosu Seniora, Firm – partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Seniorów – posiadacze 

Ogólnopolskiej Karty Seniora wspólnie działają w celu poprawy życia osób 60+, aktywizują 

Seniorów i napędzają przedsiębiorczość.  

Co zyskują firmy przyjazne Seniorom?  

Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty Seniora 

stają się rozpoznawalne wśród Seniorów – zyskują certyfikat Firmy Przyjaznej Seniorom. 

Przedsiębiorcy zyskują promocję i dobry wizerunek w środowisku lokalnym, wykazują się jako firmy 

odpowiedzialne społecznie, ponieważ przygotowując ofertę dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty 

Seniora zwracają większą uwagę na grupę docelową , jaką są osoby 60+. Ponadto, w związku z 

faktem, że Gmina poparła Program Gmina Przyjazna Seniorom partner bezpłatnie zostaje wpisany 

na listę firm honorujących Ogólnopolska Kartę Seniora, otrzymuje certyfikat programu oraz naklejkę 

Programu do oznaczenia lokalu. 

Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora?  

Wystarczy, że wypełni formularz zgłoszeniowy i odeśle go na adres Stowarzyszenia 

MANKO, ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków lub jego skan na maila: marketing@manko.pl lub 

skontaktuje się z wypełnionym formularzem w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec. 

Gmina Szydłowiec 


