
 

 

 

 

 

PLAN KAMPANII PROMOCYJNEJ 

XV edycja imprezy 

WARSZAWSKIE DNI RODZINNE 
 
 
 

1. Patroni medialni (w trakcie rozmów): 

 
• Tytuły prasowe o tematyce rodzinnej – M jak Mama, Dobra Mama 

• Portale internetowe o tematyce lifestylowej, parentingowej, sportowej i dla 

dzieci – Sportowa Rodzina, Familie.pl, Moi-Mili.pl, Baby Go 

• Warszawskie portale internetowe i prasa – Waw4free 

• Mniejsze portale z wydarzeniami i portale sportowe 

• Rozgłośnie radiowe – Radio Eska 

• Telewizja – TVP3 Warszawa, TVP1 

 
 

2. Kampania outdoorowa (w trakcie ustalania) 

 
• Kampania na ekranach w wagonach metra 

• Grafiki na ekranach w tramwajach 

• Rozdanie około 5 tysięcy ulotek promujących wydarzenia 

• plakaty – dystrybucja w takich placówkach jak szkoły, przedszkola, żłobki, 

biblioteki, OSIRy, domy kultury, parki, place zabaw, lokalni przedsiębiorcy i 

inne 

• plakatowanie w siedzibach Partnerów 



 

 
 
 

3. Kampania w mediach społecznościowych 

 
• Wydarzenie na FB do pikniku i promocja tego wydarzenia, także płatna promocja 

wydarzenia na naszych stronach na Facebooku („Zwalcz Nudę” – 4,5 tysiąca lajków, 

„Warszawskie Dni Rodzinne” – 15 tysięcy lajków, „NarodowyDzień Sportu” – 8 

tysięcy lajków) 

• Promocja wydarzenia  na  naszych  stronach  na  Facebooku  („Zwalcz  Nudę”  –  

4,5 tysiąca lajków, „Warszawskie Dni Rodzinne” – 15 tysięcy lajków, „Narodowy 

Dzień Sportu” – 8 tysięcy lajków) 

• Promocja     wydarzenia     na     zamkniętych      grupach      parentingowych      – 

ok. 50 postów 

• Promocja na zaprzyjaźnionych stronach na Facebooku 

• Promocja  wydarzenia  w  postach  patronów  medialnych  i   partnerów 

wydarzenia 

• Promocja wydarzenia na stronie LinkedIn i Instagramie 

 
4. Pozostałe media 

 
• Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 150 mediów lokalnych 

• Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 80 mediów dziecięcych 

ogólnopolskich 

• Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 87 blogów parentingowych 

• Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 183 mediów ogólnopolskich 

(Prasa, Radio, TV) 

• Wysyłka cotygodniowych newsletterów do bazy 20 000 odbiorców 

Informatora Kulturalnego Zwalcz Nudę 

• Promocja wydarzenia w newsletterze Miasto Dzieci (35 000 odbiorców) 

• Promocja wydarzenia w mediach (wywiady w telewizji, radio itp.) 

• Promocja wydarzenia naszych stronach internetowych 



 

 
 
 

5. Wsparcie miasta stołecznego Warszawa 

 
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 

• informacja w kalendarium 

• informacja FB 

• notatki prasowe wysyłane do mediów kanałami miasta stołecznego Warszawy 
 
 
 
 
 

6. Współpraca z urzędami wszystkich warszawskich dzielnic 

• informacje prasowe 

• dystrybucja plakatów w placówkach oświatowych, bibliotekach, domach kultury 

itd. 

• informacja w kalendarium 

• informacja FB 

• notatki prasowe wysyłane do mediów kanałami Urzędu Dzielnicy 
 
 
 
 
 
 

 
Zapraszamy do współpracy! 

 
Koordynator projektu Promocja 

Oliwia Kujawa Monika Zielińska 
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