
ELASTYCZN

Y SERWIS 
nowoczesnych 

rodziców 

Inspirujemy Rodziców 
Wydarzenia      Produkty    Usługi      Wszystko dla dzieci 



 
Dlaczego w mieście dzieci? 

 
Jesteśmy informatorem dla dzieci i rodziców o aktualnych wydarzeniach w każdym z 

regionów: informujemy, rekomendujemy, zapraszamy 
 

Inspirujemy rodziców: zachęcamy do rodzinnych aktywności, prezentujemy 
scenariusze zabaw, kolorowanki, zabawki 

 
Edukujemy, piszemy o nowościach dot. produktów, wychowania 

 
Doradzamy, z pomocą ekspertów, m.in. Wojciecha Eichelberga pomagamy 

rozwiązywad dylematy rodzicielskie 
 

Angażujemy do akcji konkursowych, prowadzimy stałą komunikację z rodzicami na fan 
page portalu 



MiastoDzieci.pl 
odwiedza miesięcznie 

400 000 rodziców 
generując 700 000 

odsłon. 

100 000 rodziców zasubskrybowało newsletter portalu,  

a 60 700 polubiło nasz profil na Facebooku. 
  

Od 13 lat inspirujemy i informujemy o najciekawszych wydarzeniach dla dzieci! 



Zapraszamy  
do prezentacji produktów 

dla dzieci w portalu 
MiastoDzieci.pl 

 
Oto nasza propozycja 

reklamowa: 



Wyświetlane nad portalem  
lub nad nawigacją 

 
Dostępne rozmiary: 

1100x100 
(rekomendowany) 

1100x200 

750x100 
750x200 

 
Jesteśmy otwarci również  

na niestandardowe  
rozmiary. 

Billboardy 



Zabawy z   w Mieście Dzieci 

 

 
 
 

 
Dostępne rozmiary: 

360x300 
(rekomendowany) 

 

360x600 
300x600 
300x250 
300x150 
300x50 

 
Wyświetlany w całym serwisie 

oprócz strony głównej. 

 

Baner boczny  



Tapeta + doublebillboard klikalne w całości. 
Obecny cały czas w trakcie przewijania serwisu lub w wybranym dziale. 

Screening  



Artykuł sponsorowany 

Widoczny na stronie 
głównej jako duże 
zdjęcie z tytułem 

Artykuł jest widoczny  
w dziale Czytelnia lub 
Wydarzenia (do wyboru) 

+ 
…oraz w newsletterze 
wysyłanym do 100 000 
rodziców! 
 

1200 net / 7 dni 

Cena: 



Konkurs sponsorowany 

Promowany na stronie 
głównej jako duże 
zdjęcie z tytułem 

Konkurs jest widoczny  
w dziale Konkursy 

+ 
…oraz w newsletterze 
wysyłanym do 100 000 
rodziców! 
 

1500 net / 7 dni 

Cena: 

Prowadzimy konkursy: 

• tekstowe 
• fotograficzne 
• rysunkowe 

(z galeriami konkursowymi  
i możliwością głosowania) 



Baner w newsletterze 

Newsletter jest 
wysyłany do ponad  

100 000  
rodziców 

3500 net / wysyłka 

Cena: 

Wymiary: 
Szerokośd: 624px 
Wysokośd: dowolna 
 
Miejsce: 
Zaraz pod pierwszym 
z wielu rzędem wydarzeo 



Mailing 

Mailing wysyłany  
do ponad  

100 000  
rodziców 

3500 net / wysyłka 

Cena: 



Promocja na Facebooku 

Proponujemy  

post sponsorowany 
na Fan Page oraz 

główne zdjęcie  
na osi czasu 

350 net / post 

Cena: 

Fan Page Miasta Dzieci 
polubiło ponad 

60 700  
rodziców.  



Slider produktowy 

Slider z serią 
Paostwa ofert 
kierujący do strony 
usługi lub produktu 

Miejsce publikacji:  
w górnej części portalu 
pod wyszukiwarką, 

na każdej stronie 

4000 net / 30 dni 

Cena: 



Zabawy z   w Mieście Dzieci 

 
 

Widoczny jako zakładka mega menu  
+ promowany w sposób ustalony  

z Klientem 
 

Struktura działu omawiana jest indywidualnie, 
rekomendujemy podział produktów wg kategorii, 

artykuły doradcze /edukacyjne /inspirujące, 
konkursy, oferty specjalne. 

 
 
 

 
Dodatkowa kampania wspierająca dział 

jest każdorazowo szyta na miarę. 
 

Dział może byd obrandowany tapetą lub w dowolny 
inny sposób wybrany przez Klienta. W razie 
potrzeby służymy pomocą naszych grafików. 

 

Dział specjalny 



Konkurs fotograficzny 
Tato, chodź do zdjęcia 

Meble VOX 

Case studies 

Kampania na facebooku: 

Klientowi tak spodobało się 
zwycięskie zdjęcie,  

że nawiązał współpracę  
z jego bohaterami! 

+ Mailing: 



Zabawy z   w Mieście Dzieci 

+ Kampania banerowa: 
w portalu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w newsletterze 

Zabawki Trefl 

Case studies 

Tapeta: 

+ Mailing: 



Klientowi zależało na powiązaniu marki 
ze zdrowym stylem życia. 

 
Tak powstała seria artykuł ów  
– spacerów z dziedmi w różnych 

miastach Polski z mapkami  
i szczegółowymi opisami. 

Soki Cappy 

Case studies 

Akcja została wsparta 
kampanią banerową  
i mailingiem i przyniosła 
znakomite rezultaty. 



Zabawy z   w Mieście Dzieci 

Dział specjalny dla Wydawnictwa 
Zielona Sowa promujący serię 

Disney English 
 

Dział oprócz produktów – książek zawierał 
zestawy kolorowanek, artykuły 

dydaktyczne dla rodziców oraz rysunkowe 
zabawy i przepisy dla dzieci. 

Książki Zielona Sowa 

Case studies 

Zainteresowani czytelnicy mogli zapisad się na Newsletter 
Disney English bezpośrednio ze strony Miasto Dzieci. 

Dział wspierany kampanią 
banerową w całym 

serwisie i newsletterze. 



Gry LEGO 

Case studies 

Akcja promująca LEGO Games Cup 
– wydarzenie, które 

rozpropagowało planszowe gry 
LEGO. 

 
Promocja została oparta o artykuły 
sponsorowane informujące o grach   

z formularzem zapisu na ogólnopolskie 
rozgrywki. 

Dodatkowo czytelnicy zostali 
poinformowani o akcji mailingiem. 

Wydarzenie zostało 
wsparte kampanią 

banerową w portalu 
i newsletterze  

a także dodatkowo 
dużymi plakatami  

w Warszawie 
przygotowanymi 

przez naszych 
grafików. 



Rabaty! 

Im więcej form reklamowych zamówisz,  

tym większy rabat: 

2 formy - 20% rabatu 

3 formy - 30% rabatu 

4 formy - 40% rabatu 

5 i więcej - 50% rabatu 



Jeśli zainteresowała Cię  
nasza propozycja,  
Skontaktuj się z nami! 
 

Anna Oździoska 
reklama@miastodzieci.pl 

tel. 601 700 611 
 

www.MiastoDzieci.pl 
www.Facebok.pl/MiastoDzieci 


