PODSUMOWANIE
XII EDYCJA WARSZAWSKICH DNI RODZINNYCH
14 – 16 WRZEŚNIA 2018 R.

 Część I: Raport z przebiegu akcji
 Część II: Raport medialny
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CZĘŚĆ I
Warszawskie Dni Rodzinne, to projekt prospołeczny dni dedykowanych miejscom i firmom
przyjaznym rodzinom z dziećmi. Jest on organizowany cyklicznie już od 5 lat we współpracy
z Miastem Stołecznym Warszawą oraz pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
Jego ideą jest wspieranie rodzinnych wartości i promocja aktywnego spędzania czasu.
Naszym celem jest również pokazanie skali branży rodzinnej w mieście.
XII edycja Warszawskich Dni Rodzinnych odbyła się w weekend 14-16 września 2018 r.
Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej został umieszczony program przygotowany
przez wszystkich Partnerów Warszawskich Dni Rodzinnych (WDR) w całej stolicy. Wszystkie
wydarzenia w ramach WDR były bezpłatne.
Największym wydarzeniem Warszawskich Dni Rodzinnych był piknik, który odbył się 15 września
2018 r. na błoniach PGE Narodowego. Piknik był połączeniem dwóch inicjatyw – Warszawskich Dni
Rodzinnych oraz Narodowego Dnia Sportu. Pojawiło się na nim 100 wystawców, którzy z kolei
przygotowali wiele animacji, wydarzeń, pokazów i występów. Na pikniku każdy mógł znaleźć coś
dla siebie: świeżo upieczeni rodzice, przedszkolaki, dzieci w wieku szkolnym, ale również całe
rodziny, czy osoby aktywne zawodowo i seniorzy.

XII Warszawskie Dni Rodzinne składały się z dwóch elementów:
1) Dni otwartych przygotowywanych w placówkach Partnerów.
W dniach 14-16 września 2018, w całej Warszawie, odbyło się 250 bezpłatnych wydarzeń,
w placówkach naszych Partnerów, organizowanych pod szyldem Warszawskich Dni Rodzinnych.
W XII edycję WDR zaangażowały się prywatne przedsiębiorstwa, jak również mniejsze firmy,
instytucje publiczne, czy organizacje pozarządowe. Do szerokiej gamy bezpłatnych atrakcji
i animacji tej edycji wydarzenia należały między innymi zajęcia edukacyjne, sportowe, rozrywkowe
i profilaktyczne, m.in.: zajęcia tenisowe, matematyka dla dzieci w wieku 4-5 lat, programowanie
dla 8-latków, rodzinna przygoda w lustrzanym labiryncie, bezpłatny laser tag, warsztaty teatralne,
zajęcia ogólnorozwojowe dla maluszków. Zajęcia we własnych placówkach organizowali tacy
Partnerzy, jak: Rozkminki, Planeta Robotów, Przedszkole i Żłobek JOY, Szkoła Tańca Hand to Hand,
Sala zabaw dla dzieci Abawuś, Fundacja Smyki na Start i inni. W Warszawskie Dni Rodzinne
tradycyjnie żywo zaangażowały się instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, m.in.:
Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Warszawy, Państwowe Ognisko
Artystyczne Nowolipki, Stowarzyszenie w Trakcie, Urząd Komunikacji Elektronicznej i inni.
We wszystkich wydarzeniach udział wzięło łącznie 3000 dzieci.
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Aktywność dzielnic podczas Warszawskich Dni Rodzinnych – procent wydarzeń organizowanych
w ramach WDR w konkretnych dzielnicach Warszawy:
l.p.

Dzielnica

% wydarzeń w ramach WDR

1.

Białołęka

30%

2.

Mokotów

14%

3.

Śródmieście

12%

4.

Wola

9%

5.

Praga-Południe

7%

6.

Ursynów

6%

7.

Praga-Północ

5%

8.

Targówek

5%

9.

Żoliborz

4%

10.

Wawer

3%

11.

Wilanów

2%

12.

Bemowo

2%

13.

Bielany

2%

14.

Wesoła

1%

2) Piknik sportowo-rodzinny na błoniach PGE Narodowego
Wydarzenie odbyło się 15 września na błoniach PGE Narodowego, w godzinach 12:00 – 17:00.
Tego dnia błonia PGE Narodowego zamieniły się w miejsce spotkań firm usługowych,
producentów, organizacji pozarządowych oraz instytucji z potencjalnymi odbiorcami i klientami
ich usług – warszawskimi rodzinami. Na pikniku wystawiali się przedstawiciele różnych branż:
rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej, wydawniczej i innych. Wszystkich naszych Partnerów łączyło
jednak to, że działalność przez nich prowadzona jest przyjazna rodzinom z dziećmi, a ich oferta
jest częściowo lub w całości kierowana właśnie do tej grupy.
Piknik był wydarzeniem łączącym dwie inicjatywy – Narodowy Dzień Sportu i Warszawskie Dni
Rodzinne. Wystawiło się na nim 100 wystawców oraz pojawiło się 10 000 gości.
Na terenie pikniku, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wyjątkowych animacjach – między
innymi: bajkowych warsztatach w strefie Polsat JimJam, zajęciach matematycznych MatPlanety,
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escape roomie Centrum Rozrywki Ale Zebra, językowych animacjach Profi Linguy, konsultacjach
fizjoterapeutycznych Poradni Chorób Stopy, warsztatach dotyczących odpowiedzialnego
korzystania z multimediów Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponad to goście wydarzenia mogli
wziąć udział w rozgrywkach planszówkowych wydawnictwa Rebel, czy też spróbować
skonstruować budowlę na stanowisku Klockowni. Zakres animacji był szeroki, a strefie rodzinnej
towarzyszyła też strefa sportowa Narodowego Dnia Sportu, w której znaleźli się między innymi:
Warszawski Oddział Związek Narciarski, Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Łyżwiarstwa
Szybkiego, Fundacja Orły Sportu, Formacja Rock N’ Rolla Sportowego Promenada, Egurolla Dance
Studio, Centrum Rozrywki Hulakula. Do dyspozycji uczestników była 6-metrowa ścianka
wspinaczkowa, bezpłatna fotobudka, czy możliwość odbycia treningu z jedną z obecnych
na wydarzeniu sekcji Legii Warszawa (szczegółowy program pikniku został opisany na stronach:
http://narodowydziensportu.pl/vi-edycja-15-ix-2018/piknik-pge-narodowy-15-wrzesnia-2018/,
http://www.warszawskiednirodzinne.pl/wdr-xii/warszawski-piknik-rodzinny/).
Na pikniku specjalne atrakcje przygotowały również służby miejskie: Komenda Stołeczna Policji,
Straż Miejska m.st. Warszawy i Państwowa Straż. Tradycyjnie pojawiły się także warszawskie Kluby
dla Rodzin i ogniska wychowawcze, reprezentujące Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st.
Warszawy, a także Zespół Realizacji Polityki Senioralnej m.st. Warszawy. Swoje stanowiska
wystawiły również instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Wiosna,
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zarząd Dróg Miejskich,
Muzeum Domków dla Lalek, Stacja Muzeum, czy WWF.

XII edycja Warszawskich Dni Rodzinnych w liczbach:


W weekend 14-16 września 2018 odbyło się 250 bezpłatnych wydarzeń w ramach WDR.



Łącznie, w wydarzeniach w ramach WDR, udział wzięło 5000 osób, w tym 3000 dzieci.



W pikniku sportowo-rodzinnym na błoniach PGE Narodowego, organizowanym
15 września 2018, wzięło udział 10 000 gości.



Na pikniku wystawiło się 100 Partnerów.
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CZĘŚĆ II
Analiza statystyczna
Monitoring mediów prowadzony był w dniach od 15 sierpnia do 15 września i tego okresu dotyczy
analiza statystyczna, nie zawiera ona publikacji, które okazały się przed lub po tym terminie,
nie zawiera też publikacji związanych z wykupionymi kampaniami oraz kampaniami patronackimi.
Analiza nie zawiera również: kampanii spotowej w radiu RMF Maxxx, kampanii plakatowej,
ulotkowej kampanii MZA, reklamy na ekranach ToTu Media.
W sumie na temat XII edycji Warszawskich Dni Rodzinnych ukazało się ponad 80 publikacji.
Informacja o Warszawskich Dniach Rodzinnych ukazała się również w informacji prasowej
na temat Narodowego Dnia Sportu, wydarzenia na temat, którego ukazało się ponad
550 publikacji.

SZACUNKOWY EKWIWALENT REKLAMOWY
Tabele dotyczą jedynie okresu od 15 sierpnia do 15 września i nie obejmuje takich elementów
kampanii jak: kampania w autobusach i tramwajach, kampania na ekranie LCD ToTu Media,
plakatowanie, kampania spotowa w radiu RMF MAXXX (80 spotów w terminie 1-15 września 2018)
oraz wiele innych publikacji patronackich.
Licząc wszystko - w sumie ekwiwalent wyniósł prawie 400 000 zł.
Typ

Wartość AVE [zł]

Internet

15 010

Prasa

136 649

Radio

146 070

Suma

297 729

Typ
Internet

Zasięg
3 683 112

Prasa

247 860

Radio

4 705 955

Suma

8 636 927
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Kampania promocyjna
1. Kampania plakatowa - dzięki współpracy z Urzędem Miasta Warszawa zostało
rozesłanych 1000 plakatów do takich placówek jak: warszawskie żłobki, przedszkola
i szkoły, OSiR-y, domy kultury i biblioteki; kolejne tysiąc rozdysponowali partnerzy
wydarzenia.

2. Promocja w radiu
a) Warszawskie Dni Rodzinne były objęte patronatem radia Eska

b) Kampania spotowa RMF Maxxx emitowana w dniach 1 września- 15 września r.

c) W radiu Polskie Radio Program 1 w audycji Cztery Pory Roku został wyemitowany wywiad
z prezes fundacji – Krystyną Radkowską.
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Informacje w serwisach informacyjnych ukazały się również w takich rozgłośniach jak:
Eska (ogólnopolski patronat medialny), Złote Przeboje, Trójka Polskie Radio, Jedynka Polskie
Radio, Czwórka Polskie Radio, Radio Plus, Radio Wawa, Radio Warszawa, Radio KOLOR, Radio Pik.
Spoty oraz materiały do odsłuchania na: http://warszawskiednirodzinne.pl/media/.

3. Na Pikniku sportowo-rodzinnym na Błoniach PGE Narodowego gościliśmy takie ekipy
telewizyjne jak: TVN24, Superstacja, TVP Info, TVP3 Warszawa oraz w regionalnych
stacjach telewizyjnych w całej Polsce.
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4. W dniach 10 – 15 września informacja o Warszawskich Dniach Rodzinnych pojawiła
się na ekranach ToTu Media w Centrum Warszawy nad Cepelią naprzeciwko Rotundy

5. XII edycja Warszawskich Dni Rodzinnych była również promowana na ekranach LCD
w tramwajach i autobusach.

6. Kolportaż ulotek
Fundacja Zwalcz Nudę w dniach 20 sierpnia -15 września rozdysponowała ponad 20 000 ulotek
promujących Warszawski Piknik Rodzinny mi.in poprzez:
- urzędy pocztowe do skrzynek mieszkańców
- partnerów wydarzenia
- placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki)
- rozdawanie przy stacjach metra (Centrum, Stadion, Wilanowska, Ratusz Arsenał)
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7. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych objęte
zostały Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka

8. Patroni medialni

Wszyscy Patroni medialni doskonale wywiązali się z ustalonych świadczeń:
 Emisja zwiastunów/wywiadów promujących, na tydzień przed wydarzeniem;
 Umieszczenie informacji o Warszawskich Dniach Rodzinnych na stronie Patrona w okresie
na 3 tygodnie przed wydarzeniem z dopiskiem, ruszyły zapisy! – z linkiem do strony
wydarzenia;
 Umieszczenie podobnej informacji w podobnym terminie na FB Patrona, razem z
plakatem;
 Odświeżenie informacji na tydzień przed wydarzeniem z podaniem informacji o zajęciach,
na które jeszcze są zapisy – we współpracy z organizatorami – na stronie i FB;
 Umieszczenie relacji z WDR
 mailing/informacja w druku/na antenie;
 inne.
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9. Wybrane publikacje (Prasa i Internet)
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12

13

14

15

16
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10. Media społecznościowe
Promocja Warszawskich Dni Rodzinnych odbywała się również za pośrednictwem portalu
Facebook oraz innych mediów społecznościowych.
Zasięg postów w miesiącu poprzedzającym wydarzenie (od 20 sierpnia do 16 października) wyniósł
ponad 100 000 osób. Aktywności dotyczące postów wyniosły ponad 15 000.
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Prowadziliśmy również promocję płatną
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Wydarzenie promujące Piknik sportowo – rodzinny miało zasięg ponad 250 000 osób
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11. Wybrane publikacje w mediach społecznościowych
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12. Partnerem i współorganizatorem wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach
Warszawskich Dni Rodzinnych było Miasto Stołeczne Warszawa.

13. Podsumowanie
Przeprowadzone działania promocyjne przyniosły skutek w postaci ponad 100 publikacji
terminie od 1 sierpnia do 15 września 2018, w tym materiały radiowe, internetowe oraz
publikacje w mediach społecznościowych.
Najważniejsze publikacje na portalach oraz w mediach społecznościowych są dostępne na
naszej stronie internetowej, w celu zapoznania się z nimi zapraszamy na stronę
www.warszawskiednirodzinne.pl w zakładce: Media o WDR.
Wszystkim Partnerom oraz Patronom Medialnym XII edycji Warszawskich Dni Rodzinnych
dziękujemy za owocną współpracę. Państwa wsparcie i zaangażowanie pozwala co roku na
zrealizowanie przez Fundację Zwalcz Nudę wielu ciekawych projektów, ku radości dzieci i ich
rodziców.

Dziękujemy i do zobaczenia już w przyszłym roku!
Zarząd i Pracownicy
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