
PROMOCJA W KAMPANII PROMUJĄCEJ WARSZAWSKIE DNI A B C A piknikowy B piknikowy

w reklamie prasowej, w prasie codziennej i branżowej, w internecie – 

opis wydarzenia dedykowanego/animacja na pikniku z podaniem 

nazwy Partnera w przynajmniej jednej publikacji w druku TAK NIE NIE TAK NIE

rozesłanie informacji prasowej z wyszczególnieniem opisu wydarzenia 

dedykowanego Partnerowi do wszystkich mediów lokalnych oraz 

rodzinnych TAK

TAK 10 

najciekawszych 

wydarzeń

TAK 3 

najciekawsze 

wydarzenia TAK NIE

w mailingu poprzez Informator Kulturalny ZwalczNude.pl TAK NIE NIE TAK NIE

stoisko na Pikniku

TAK 9m2 z 

prądem, 

stolikiem i 

krzesłami TAK 4m2

TAK tylko w 

ramach 

wolnych miejsc

TAK 9m2 z 

prądem, 

stolikiem i 

krzesłami TAK 4m2

dystrybucja ulotek, kuponów itp. w punkcie informacyjnym na pikniku TAK NIE NIE TAK NIE

ilość wydarzeń we własnym lokalu, którą można promować na stronie 

w ramach pakietu - maksymalna

nieograniczon

a nieograniczona 1 nie dotyczy nie dotyczy

ilość adresów we własnym lokalu, którą można promować na stronie 

zajęć w ramach pakietu - maksymalna

nieograniczon

a 1 1 nie dotyczy nie dotyczy

informacja na stronie  głownej wydarzeń TAK NIE NIE NIE NIE

informacja na stronie w zakładkach tematycznych TAK TAK do 15 słów TAK do 5 słów NIE NIE

informacja na stronie PIKNIKU o animacjach Partnera - jeśi bierze udział 

w pikniku TAK TAK NIE TAK TAK

publikowanie informacji o wydarzeniu przez jeden dzień na stronie głównej WDRNIE NIE NIE TAK NIE

LOGO przy opisie partnerów TAK NIE NIE TAK NIE

możliwość umieszczania po WDR informacji o zajęciach pełnopłatnych 

Partnera /reklama graficzna TAK - 4 razy TAK -1 raz NIE TAK NIE

PAKIETY PARTNERSKIE:

Promocja Partnera w kampanii WDR poprzez wyeksponowanie nazwy Partnera:

WARSZAWSKI PIKNIK RODZINNY

PROMOCJA NA WWW.WARSZAWSKIEDNIRODZINNE.PL

INNE



promocja na FB Warszawskich Dni Rodzinnych w trakcie kampanii WDR TAK NIE NIE TAK NIE

promocja na FB Warszawskich Dni Rodzinnych w ciągu 4 miesięcy po 

WDR TAK TAK -1 raz TAK -1 raz TAK - 4 razy TAK - 1 raz

wysłanie jednego mailingu na temat zajęć Partnera w ciągu 4 miesięcy 

po WDR TAK TAK NIE NIE NIE

przygotowanie specjalnego pakietu PR dla partnera NIE NIE NIE TAK NIE

ceny pakietów:

cena do 15 

stycznia 

cena do 15 

lutego

VIP - 7000 PLN, informacje o świadczeniach na: 

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera/pakiet-vip/ 5000/6000 7000

A - 1200 PLN - tylko dla Partnerów, którzy prowadzą zajęcia w ramach 

WDR w swoim punkcie 500/700 800/1000

B - 600 PLN - tylko dla Partnerów, którzy prowadzą zajęcia w ramach 

WDR w swoim punkcie 250/350 400/500

C - bezpłatny do 15 marca, po tym terminie 100 PLN - tylko dla 

Partnerów, którzy prowadzą zajęcia w ramach WDR w swoim punkcie 0 0

A - piknikowy - 1500 PLN 700/900 1000/1200

B - piknikowy - 750 PLN 350/450 500/600

UWAGA! Oferta first minute dotycząca cen pakietów znajduje się w 

zakładce dedykowanej pakietowi na: 

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera/


