
      Plan kampanii promującej XI edycji projektu 

Warszawskie Dni Rodzinne 16-18 marca 2018 

Warszawski Piknik Rodzinny 18 marca - CRS Bielany  

 

 

 

I Działania z Patronami Medialnymi 

 

1. Patroni Medialni 

 

 

• Nasze Miasto 
• Magazyn Dziecko 
• Mój Przedszkolak  
• Magazyn DaDa 

• Mini Mini+ 
• Teletoon 
• Wiadomości Sąsiedzkie 
• wolnasobota.pl 
• dzieckowwarszawie.pl 
• Tatento.pl 
• e-szkrab.pl 
• Mapamamy.pl 
• CzasDzieci.pl 
• TVP 3 Warszawa  
• Waw4free.pl 
• Halo Wawa  
• Rynek Zabawek 

 
*trwają rozmowy z wymienionymi Patronami Medialnymi  

 

 

2. Publikacje w mediach patronackich: 

 

• publikacje informacji prasowych oraz wszystkich przekazanych materiałów 

• 10 bannerów promujących WDR w sąsiedztwie miejsca pikniku  

• informacja w kalendarium - patroni medialni 

• informacja na fan page na Facebook'u oraz w innych mediach społecznościowych, w których 

Patroni są aktywni (Instagram, Twitter, itd.) 



• Publikacja w druku Wiadomości Sąsiedzkie 

• Publikacja w druku Mój Przedszkolak  

• Publikacja w druku Nasze Miasto 

• Publikacja w druku DaDa 

 

* informacja o WDR pojawia się na stronach wszystkich naszych partnerów i na ich FB, co daje w 

sumie kilkaset kolejnych publikacji. 

 

 

3. Współpraca z miastem stołecznym Warszawa-promocja ze strony miasta - jesteśmy stale na 

stronach miasta, FB miasta i w notatkach miejskich wysyłanych do mediów na temat 

zaplanowanych działań miejskich dla mieszkańców stolicy: 

 

• informacje prasowe 

• kampania spotowa w autobusach i tramwajach w marcu 2018 

• informacja w kalendarium 

• informacja FB 

• informacje prasowe wysyłane do mediów kanałami miasta stołecznego Warszawy 

 

* Kampania promocyjna na portalach eventowych tj. whereevent.pl 

waw4free.pl, myfun.pl itp. 

 

 

4. Współpraca z Urzędami warszawskich dzielnic 

 

• informacje prasowe 

• dystrybucja plakatów w szkołach i przedszkolach 

• informacja w kalendarium 

• informacja FB 

• informacja prasowe wysyłane do mediów kanałami Urzędu Dzielnicy 

 

II Pozostałe media 

 

1. Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 144 mediów lokalnych 

 

2. Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 75 mediów dziecięcych ogólnopolskich 

 

3. Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 87 blogów parentingowych 

 



4. Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 183 mediów ogólnopolskich (Prasa, 

Radio,TV) 

 

5. Wysyłka newsletterów do bazy 20 000 odbiorców Informatora Kulturalnego Zwalcz Nudę 

 

W latach 2013-2017 te działania zaowocowały ponad 2000 publikacjami w mediach 

 

III Promocja na terenie Warszawy 

 

1. plakaty - 2000 sztuk - dystrybucja od 10 lutego (przedszkola, żłobki, biblioteki, OSIRy, domy 

kultury, parki, place zabaw, lokalni przedsiębiorcy i inne) 

2. bannery - 10 sztuk w okolicy miejsca pikniku  

3.  Rozdawanie ulotek np. w parkach, na placach zabaw, i na warszawskich wydarzeniach 

rodzinnych (pikniki, targi itp.) 

4. Kolportaż ulotek przy stacjach metra Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał 

 

IV Media społecznościowe 

 

1. wydarzenie na FB do każdego pikniku i promocja tego wydarzenia, także płatna 

2. nasze mailingi i strony (Warszawskie Dni Rodzinne, Narodowy Dzień Sportu, ZwalczNude.pl - 

ponad 500 000 uu, ponad 20 000 „lajków") 

3. Promocja na fan page „zaprzyjaźnionych" - baza 55 fan page parentingowych, baza ponad 200 

fan page Partnerów lokalnych ZwalczNude.pl 

4. FP Warszawskie Dni Rodzinne 

5. FP Zwalcz Nudę 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 


