
ELASTYCZN

Y SERWIS 
nowoczesnych 

rodziców 

Inspirujemy Rodziców 
Wydarzenia      Produkty    Usługi      Wszystko dla dzieci 



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! 



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 



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 


