
WARSZAWSKIE 
DNI RODZINNE

~ zaproszenie 
do współpracy ~



LIST PRZEWODNI

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do współpracy przy organizacji serii wyjątkowych wydarzeń rodzinnych, które odbędą 
się w Warszawie na wiosnę i na jesieni 2018 roku. W ten rodzinny weekend miasto zmieni się w wielki, 
radosny plac zabaw z licznymi atrakcjami dla rodzin z dziećmi: kilkaset darmowych wydarzeń, w tym 
warsztaty, pokazy, przedstawienia, pikniki. Wszystko po to, żeby pokazać mieszkańcom jak ciekawa jest oferta 
stolicy pod kątem przyjaznych im miejsc.

Rokrocznie wydarzenia odbywają się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz we 
współpracy z władzami Miasta Stołecznego Warszawy.

Gorąco zachęcam do współpracy i wierzę, że dzięki Państwa wsparciu kolejna XI już edycja Warszawskich Dni 
Rodzinnych będzie niezapomnianym wydarzeniem i wielkim rodzinnym świętem.

Krystyna Radkowska
Organizator Warszawskich Dni Rodzinnych



NA CZYM POLEGA PROJEKT?

Warszawskie Dni Rodzinne, to trzy dni w roku, podczas których miasto zamienia się w wielki plac zabaw. Projekt 
logistycznie zbliżony jest do Nocy Muzeów – firmy, instytucje i organizacje ukierunkowane na rodziny, organizują w swoich 
punktach dni otwarte, a my zbieramy wszystkie wydarzenia w jednym miejscu, aby ułatwić zainteresowanym ich 
wyszukanie. Dzięki współpracy z setkami punktów w danym mieście tworzymy wyjątkowy program animacji.
Wszystko jest otwarte, bezpłatne i skierowane do rodzin.

Podczas wydarzenia każdy może skorzystać z darmowych, pokazowych zajęć, wstępów, oferty czy animacji. Jest to 
doskonały sposób na prezentację swojej firmy.

Dniom Rodzinnym towarzyszy Warszawski Piknik Rodzinny w trakcie którego przez kilka godzin odbywa się moc animacji i 
atrakcji dla rodzin (na piknik wstęp wolny).

XI i XII edycja Warszawskich Dni Rodzinnych odbędą się w marcu i wrześniu 2018 r. 
Na terenie CRS Bielany oraz na Błoniach Stadionu PGE Narodowego na Pradze-Południe.



WARSZAWSKI PIKNIK RODZINNY

Piknik rodzinny jest zwieńczeniem trzydniowych Dni Rodzinnych. Trwa jeden dzień i ma charakter otwarty. Jest 
organizowany w miejscach, które posiadają odpowiednie warunki dla Wystawców pochodzących z różnych branży, a więc 
mających odmienne potrzeby. Dotychczas pikniki odbywały się m.in. w Warszawie – w Forcie Sokolnickiego i sąsiadującym 
Parku Żeromskiego na Żoliborzu, w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na Bielanach, Parku im. Romana Kozłowskiego przy 
Kopie Cwila na Ursynowie na Błoniach Stadionu PGE Narodowego na Pradze-Południe.
Całą powierzchnię pikniku podzielimy na strefy piknikowe wymienione na grafie. W zależności od branży w której Państwo 
działacie, zapraszamy do rezerwacji miejsca w określonej strefie.

Podczas X edycji piknik odwiedziło nad 10.000 osób.



DNI RODZINNE 2017 W LICZBACH

800 000 tyle wyniósł ekwiwalent reklamowy

ponad 800
ilość publikacji – szczegółowy raport z mediów na

stronie

6 000 000
szacowane dotarcie do odbiorców według statystyk 

mediów mówiących o Dniach Rodzinnych

46 000
ilość uczestników na piknikach i zajęciach w ramach 

Dni Rodzinnych

250
ilość Partnerów Dni Rodzinnych (piknik i 

wydarzenia)

295 ilość animacji na piknikach

967
ilość bezpłatnych wydarzeń zorganizowanych w 

ramach Dni Rodzinnych

Ponad 20 000 ilość aktywności na fanpage’ach Dni Rodzinnych

ponad 1 000 000 zasięg postów na fanpage’ach Dni Rodzinnych

120 000
ilość wejść na strony:

www.warszawskiednirodzinne.pl

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/


DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO DNI RODZINNYCH?

*** Dni Rodzinne koncentrują na sobie uwagę wszystkich mieszkańców miasta, dzięki czemu Państwa oferta dotrze do 
wielkiej liczby odbiorców;

*** Projekt ten skupia największe oraz najciekawsze placówki, zajmujące się urozmaicaniem czasu wolnego dzieci oraz ich 
rodziców, warto być jedną z nich;

*** Organizowane są liczne (setki) atrakcje, które często tworzone są na potrzeby Dni Rodzinnych;

*** Istnieje możliwość zapoznania się z licznymi Wystawcami w trakcie Pikniku Rodzinnego;

*** Mieszkańcy miast decydują się na uczestnictwo w Dniach Rodzinnych, by móc spędzić miło czas w towarzystwie 
rodziny oraz poznać potrzeby i predyspozycje swoich dzieci;

*** Program tworzony jest dla dzieci w każdym wieku, zgodnie z trzema kategoriami: dzieci do lat 3, w wieku 4-6 oraz 7 i 
więcej;

*** Dni Rodzinne obejmują szerokie działania promocyjne.

Zostań Partnerem! Informacje o pakietach Partnerskich na: 
www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera/



DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Grupą docelową kampanii promocyjnej Warszawskich Dni Rodzinnych są przede wszystkim rodzice i opiekunowie dzieci w 
każdym wieku. Nasze wydarzenia nie tylko urozmaicają codzienne zabawy dzieci, ale także dbają o ich zdrowie oraz 
edukację, dzięki czemu mamy możliwość dotrzeć do różnorodnych nośników informacji.

Wśród głównych patronów medialnych znaleźli się m.in: TVP Warszawa, TVP ABC, MiniMini, TeleToon, Gazeta 
Wyborcza, Co Jest Grane, Fakt, Super Express, Gaga, Dobra Mama, M jak Mama, Targi Moje Dziecko, czasdzieci.pl, 
naszemiasto.pl, MZA, Radio Zet Gold, Radio Eska, Czwórka Polskie Radio oraz Cityboard Media, którzy uruchomili 
kampanię promocyjną informującą o Dniach Rodzinnych oraz o Pikniku Rodzinnym.

Dni Rodzinne to projekt społeczny, ale dzięki sponsorom wydarzenia sięgamy po możliwości nagłośnienia, których nie 
mogą doświadczyć inne rodzinne projekty społeczne. Tak duża liczba publikacji pomaga nam dotrzeć do wszystkich 
rodziców w danym mieście i nie tylko.  W projekcie do tej pory wzięło udział ponad 2000 firm i organizacji, które 
informowały o uczestnictwie w DR na swoich stronach internetowych oraz mediach społecznościowych.

Opis ofert dostępny jest na naszej stronie w zakładce Strefa Partnera.



DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Informacje o Dniach Rodzinnych pojawiają się w telewizji, radiu, prasie oraz na portalach internetowych i w mediach 
społecznościowych. Każda edycja wydarzenia spotyka się z dużym zainteresowaniem mediów zarówno przed rozpoczęciem 
wydarzenia, w trakcie jego trwania oraz po nim.



DZIAŁANIA PROMOCYJNE

TELEWIZJA

Dzięki współpracy z Telewizją Polską, TVP1 zaprosiło Prezes Fundacji Zwalcz Nudę, Krystynę Radkowską, do popularnego 
programu Pytanie na Śniadanie (linki do filmów: https://www.youtube.com/watch?v=IdVg-dnsRoM oraz 
https://www.youtube.com/watch?v=N9_rARafhjI ).

Liczne materiały telewizyjne powstały także dzięki współpracy z TVP Warszawa.

W projekt rokrocznie angażuje się również telewizja dla dzieci: MiniMini
Reportaże z anteny MiniMini:

https://www.youtube.com/watch?v=yBqyOlxeG-k
https://www.youtube.com/watch?v=eDzv5bHMwIE
https://www.youtube.com/watch?v=gt1GN3uhMd4

https://www.youtube.com/watch?v=IdVg-dnsRoM
https://www.youtube.com/watch?v=N9_rARafhjI
https://www.youtube.com/watch?v=yBqyOlxeG-k
https://www.youtube.com/watch?v=eDzv5bHMwIE
https://www.youtube.com/watch?v=gt1GN3uhMd4


DZIAŁANIA PROMOCYJNE

PRASA

Wywiady z organizatorką wydarzenia oraz informacje o Dniach Rodzinnych pojawiły się w prasie lokalnej oraz rodzinnej, 
m.in.: Gazeta Wyborcza, Co Jest Grane, Gaga, Gazeta Stołeczna, Fakt, Metro Cafe, Junior.waw, Nasze Miasto, Twój Junior, 
Baby Junior, Halo Wawa, Gazeta Wrocławska, Gazeta Poznańska, Echo Dnia,  Metro oraz wiele tytułów lokalnych.



DZIAŁANIA PROMOCYJNE

RADIO

Zapowiedzi pojawiły się na antenach stacji: Radio Zet Gold, RMF MAXXX, Polskie Radio, Radio Eska, Radio Eska Rock, Radio 
WAWA, VOX.FM, Rock Radio, Radio Plus, Radio Kolor, Radio PiN oraz Radio RDC.



DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Możemy liczyć na wsparcie Urzędów Miast, z którymi współpracujemy, jak również Urzędów Dzielnic oraz lokalnych 
portali, gdzie informujemy mieszkańców danych dzielnic, jakie atrakcje przewidziane są w ich okolicy.



POPRZEDNIE EDYCJE PROJEKTU:

Dni Rodzinne są organizowane we współpracy m.in. z Urzędami Miast, które wspierają wydarzenia.

Partnerzy poprzednich edycji to m.in. firmy:  Pramerica, MegaBloks, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Experyment, 
Ziaja, Dulux, Muzeum Narodowe, Veolia, Firma Cenega, Teatr Baj, Volkswagen, Toyota, Lubisie i setki innych.

Zapraszamy do obejrzenia filmów z kolejnych edycji projektu na naszej stronie: http://www.warszawskiednirodzinne.pl
Przykładowe filmy z poprzednich edycji prezentujemy poniżej:

Film  z III edycji WDR:
https://www.youtube.com/watch?v=N9_rARafhjI
oraz z IV edycji WDR:
https://www.youtube.com/watch?v=vaYRMo08wkA

Wydarzenia odbywają się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz we współpracy z Miastem 
Stołecznym Warszawy.

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=N9_rARafhjI
https://www.youtube.com/watch?v=vaYRMo08wkA


Serdecznie zapraszamy do współpracy!

KONTAKT: 

Krystyna Radkowska
Prezes Zwalcz Nudę

tel.: 501 104 087
@: krystynaradkowska@zwalcznude.pl

Zostań Partnerem! Informacje o pakietach Partnerskich na: 
www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera

mailto:krystynaradkowska@zwalcznude.pl
http://www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera

