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Zwalcz Nudę
SPRAWDŹ, CO U NAS SŁYCHAĆ NA
WWW.ZWALCZNUDE.PL

Jesteśmy młodym, energicznym zespołem. Wspieramy
mądre i wartościowe, wspólne spędzanie czasu.
Organizujemy warsztaty, pikniki, eventy okolicznościowe,
gry miejskie i kampanie społeczne. Realizujemy projekty,
które w ciekawy sposób uczą zdrowego stylu życia, dbania
o Zieloną Planetę, wspólnego przeżywania emocji, przygód  
i nowych doświadczeń. Nasze dwa sztandarowe projekty to
Narodowy Dzień Sportu, który organizujemy jesienią, oraz
Warszawskie Dni Rodzinne, które odbędą się w weekend
12-14 kwietnia 2019!



XV Warszawskie
Dni Rodzinne
17 - 19 KWIETNIA 2020 R.

To wydarzenie, w ramach którego cała stolica zamienia się w jeden
wielki plac zabaw. W wybrany wiosenny weekend kilkudziesięciu
Partnerów przygotowuje dni otwarte w swoich placówkach na
zasadzie podobnej do Nocy Muzeów. W WDR włączają się
placówki edukacyjne, przedszkola, poradnie psychologiczne,
teatry, sale zabaw i inne podmioty. W ramach tej akcji
współpracujemy zarówno ze sferą publiczną, jak również
organizacjami pozarządowymi, czy biznesem. Ideą projektu jest
promocja wartości rodzinnych i kultury wspólnego spędzania
wolnego czasu.



WARSZAWSKI
PIKNIK
RODZINNY
19 KWIETNIA 2020, 
STADION SYRENKI

Jest zwieńczeniem Warszawskich Dni Rodzinnych. Przestrzeń
pikniku to miejsce spotkań firm usługowych, producentów,
organizacji pozarządowych oraz instytucji z potencjalnymi
odbiorcami i klientami ich usług – warszawskimi rodzinami. 
To animacje, warsztaty z eksperymentów, pokazy iluzji,
dmuchańce, testownia zabawek, gier i nowej technologii, salon
mody dziecięcej oraz okazja do spotkania znanych i lubianych
rodziców, pedagogów, psychologów, lekarzy, dietetyków,
specjalistów.



Warszawskie Dni
Rodzinne w 2018 r.

XIII edycja WDR odbyła się w weekend 12-14 kwietnia 2019 r. Odbyła się wówczas
350 wydarzeń w całej Warszawie. Wzięło w nich udział 8 000 osób. 

 
Warszawski Piknik Rodzinny odbył się 14 kwietnia 2019 na Stadionie Syrenki.
Wzięło w nim udział 4 000 osób oraz ponad 50 wystawców.

XIV edycja WDR odbyła się w weekend 13-15 września 2019 r. W 230
wydarzeniach wzięło udział 14 00 osób.

 
Warszawski Piknik Rodzinny odbył się 14 września 2019 na błonia PGE
Narodowego. Wzięło w nim udział 10 000 osób oraz ponad 100 wystawców.



Warszawskie Dni Rodzinne
charakteryzuje szeroka kampania
promocyjna - zarówno online, jak 
i offline - dzięki czemu staliśmy się
znaną marką w środowisku
stołecznych rodziców. Wydarzenie
co roku odbywa się także pod
Honorowym Patronatem Rzecznika
Praw Dziecka i Miasta Stołecznego
Warszawy.

Współpracujemy m.in. z Radiem
Eska, RMF Maxxx, Polskim Radiem,
Radiem Wawa, Dzieckiem w
Warszawie, waw4free, Czasem
Dzieci, Radiem Złote Przeboje,
MiniMini+, Rynkiem Zabawek,
Naszym Miastem, czy Poradnikiem
Zdrowie, M jak mama i innymi.

Ponadto przygotowujemy: kampanię
billboardową, kampanię na nośnikach
LED w centrum miasta, LCD w
komunikacji miejskiej, plakaty, ulotki,
bannery, social media i inne.

PROMOCJA
http://www.warszawskiednirodzinne.pl/w-pigulce/

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/w-pigulce/


Współpraca - pakiet VIP

powierzchnia na  pikniku w  namiocie 3×6  z  możliwością rozszerzenia
powierzchni poza namiotem o 30 mkw.
możliwość zorganizowania animacji dedykowanej i  tematycznie nawiązującej
do branży partnera
wyróżnienie logotypem stoiska Partnera na planie stoisk
wpis na rewersie planu stoisk z treścią przygotowaną przez Partnera
logo na plakatach, bannerach, ulotkach, ekranach LCD w komunikacji miejskiej,
zaproszeniach
wyeksponowanie nazwy partnera i opisu animacji w informacji prasowej
wysyłanej do bazy 200 mediów
możliwość zorganizowania wybranej dodatkowej akcji promocyjnej
wyróżniony opis w harmonogramie pikniku z ekspozycją logotypu
inne

Szczegóły: 
http://www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera/pakiet-vip/

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


Współpraca - sponsor
strefy

zorganizowanie tytułowej STREFY SPONSORA (np. “strefa baby z …”) wielkości ok. 100
m2, zawierającej tematyczne animacje i inne aktywności, z podłączeniem do prądu, w
tym m.in.: stanowisko dedykowane Partnerowi o wielkości 25 m2. (materiały reklamowe
dostarcza Partner), przygotowanie animacji dedykowanych Partnerowi, np. iluzjonista,
skręcanie balonów, przygotowanie strefy sponsora za pomocą innych animacji i
stanowisk
wyeksponowanie 5 materiałów brandingowych na terenie pikniku (flagi, balony
reklamowe),
wszystkie dodatkowe świadczenia z pakietu VIP opisanego powyżej,
obecność strefy sponsora w reportażu wideo z wydarzenia.
przygotowanie fotorelacji ze strefy sponsora
dostęp do strefy VIP z barkiem kawowym,
tytuł Partnera Głównego/Strategicznego Pikniku,
logo na wszystkich materiałach promujących wydarzenie: bilbordy, plakaty, bannery,
ulotki, zaproszenia, map,
Inne.

Szczegóły: 
http://www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera/sponsor-strefy/

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


ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY!

Krystyna Radkowska 
prezes Fundacji Zwalcz Nudę

krystynaradkowska@zwalcznude.pl 
tel. 501 104 087

Oliwia Kujawa
koordynator projektu

oliwia@zwalcznude.pl 
tel. 508 853 701


