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Plan kampanii promującej VI edycję projektu 

Narodowy Dzień Sportu - 15 września 2018 

 

I Współpraca z Patronami Medialnymi 

1. Patroni Medialni 

 Poradnik Zdrowie 

 Radio Eska  

 Wformie24.pl 

 Asystent Trenera  

 Fit.pl 

 Bieganie.pl 

 Sportowarodzina.pl 

 Wolnasobota.pl 

 Waw4free.pl 

 

*Trwają rozmowy z innymi Patronami Medialnymi takimi jak: Superstacja TV, trenuje.pl, All 

Inclusive, Nasze Miasto,  

 

2. Publikacje: 

• Radio Eska  

- 3.09 - 1x serwis ogólnopolski - zapowiedź 

- 6.09 - 1x serwis ogólnopolski - zapowiedź  

- 10.09 - dłuższy (2-3min) materiał zapowiadający w porannym magazynie lokalnym w Warszawie 

- 12.09 - 1x serwis ogólnopolski  

- 14.09 - 1x serwis ogólnopolski i 1x serwis lokalny 

- 15.09 - reporter na Błoniach PGE Narodowego - zrobi materiały do 2 serwisów krajowych  

- 17.09 - dłuższe podsumowanie w porannym magazynie lokalnym w Warszawie 

* Publikacja na portalu eska.pl i miastownia.pl  

• kampania spotowa w Radio, do tej pory m.in.: Czwórka, Trójka, Radio Wawa, Radio Kolor, Radio Zet 

Gold, Radio Eska, RMF Maxxx, Złote Przeboje 

• publikacje informacji prasowych oraz wszystkich przekazanych materiałów w mediach Patronackich 

• informacja w kalendarium – patroni medialni 
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• informacja na fan page na Facebook'u oraz w innych mediach społecznościowych, w których 

Patroni są aktywni (Instagram, Twitter, itd.) 

• informacje w druku: Nasze Miasto, Poradnik Zdrowie, Wiadomości Sąsiedzkie, Mieszkaniec 

 

3. 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 

 

4. Współpraca z Urzędami wszystkich warszawskich Dzielnic 

• informacje prasowe 

• dystrybucja plakatów w OSIRach, Orlikach, pływalniach itp.  

• informacja w kalendarium 

• informacja FB 

• notatki prasowe wysyłane do mediów kanałami Urzędu Dzielnicy 

 

5. Kampania promocyjna na portalach eventowych tj. whereevent.pl, waw4free.pl, myfun.pl itp. 

 

II Pozostałe media 

 

1. Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 150 mediów lokalnych 

2. Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 80 mediów dziecięcych ogólnopolskich 

3. Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 87 blogów parentingowych 

4. Wysyłka informacji prasowych z grafiką do bazy 183 mediów ogólnopolskich (Prasa, Radio, TV) 

5. Wysyłka newsletterów do bazy 25 000 odbiorców Informatora Kulturalnego Zwalcz Nudę 

 

W latach 2013-2017 te działania zaowocowały ponad 500 publikacjami na temat każdej edycji 

Narodowego Dnia Sportu co łącznie daje ok. 2500 publikacji. Dodatkowo na Pikniku Narodowego 

Dnia Sportu pojawili się reporterzy wszystkich najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce. Wyniki 

tych działań można znaleźć w raporcie medialnych opublikowanym na stronie: 

http://narodowydziensportu.pl/nds-w-pigulce/ 

 

III Promocja outdoor 

 

1. plakaty –  dystrybucja w takich placówkach jak szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, OSIRy, domy 

kultury, parki, place zabaw, lokalni przedsiębiorcy i inne 

http://narodowydziensportu.pl/nds-w-pigulce/
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2. kampania billboardowa w Warszawie 

3. bannery na ogrodzeniu PGE Narodowego 

4. Ulotkowanie do skrzynek pocztowych 

5. Rozdawanie ulotek przy stacjach metra  

6. Kampania na ekranach LCD w autobusach i tramwajach 

7. Plakatowanie w miastach partnerskich  

 

IV Media społecznościowe 

Kampania w mediach społecznościowych: 

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

2. Mailingi i strony (Warszawskie Dni Rodzinne, Narodowy Dzień Sportu, ZwalczNude.pl - ponad 500 

000 uu, ponad 20 000 „lajków") 

3. Promocja na fan page „zaprzyjaźnionych" - baza 55 fan page parentingowych, baza ponad 200 fan 

page Partnerów lokalnych ZwalczNude.pl 

4. FB Warszawskie Dni Rodzinne: 14000„lajków" 

5. FB Narodowy Dzień Sportu ponad 7000 „lajków”  

5. FB Zwalcz Nudę: 4000 „lajków" 

 

V. Dodatkowo każdy z Partnerów ma możliwość skorzystania z promocji dodatkowo płatnej na 

preferencyjnych warunkach. W takim przypadku przygotowujemy specjalną kampanię 

dostosowaną do Partnera np. 1 strona ulotki to reklama Partnera, zaś 2 jest zaproszeniem na 

Piknik lub w przypadku spotów czy billboardów „XXX zaprasza na Piknik!”   

Zestawienie dodatkowych możliwości promocji: 

Prasa/Internet: 

Nasze 
Miasto 

-publikacja obejmująca całą stronę 
redakcyjną 6x8(263 x306,9 mm) 2 
października, nakład 40 000 szt. 
- publikacja informacji o NDS na stronie 
internetowej 
- publikacja informacji o NDS na FB Patronat, rabat 80 %- 2000 zł/netto 

Nasze 
Miasto 

"-publikacja obejmująca całą stronę 
redakcyjną 6x8(263 x306,9 mm) 2 
października, nakład 100 000 szt. 
- publikacja informacji o NDS na stronie 
internetowej 
- publikacja informacji o NDS na FB" Patronat, rabat 80 %- 4000 zł/netto 

Kampania 
klikowa  

Maksymalna ilość klików miesięcznie: 
150.000 
Koszt za klik: 1,88 zł netto 

witryny na których ukaże się kampania to 
m.in.: cda.pl, menshealth.pl, 
kobieta.interia.pl itp. ok 30 innych.  
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Outdoor: 

Billboard Cityboard  Billboard 3m x 6m  Patronat rabat 50% - na ofertę lastową 

Ramki w Autobusach  

Ramki (podsufitowe) 
Opłata za tydzień 21,00 zł. - 
cena nie zawiera kosztów 
produkcji i montażu  
Format ramki: 30cmx90cm oraz 
25cmx90cm 
OFERTA SPECJALNA- Ramki w 
pakietach: 
50 szt na okres 30 dni - 4000zł 
netto (obejmuje, druk, montaż i 
demontaż)  
100 szt na okres 30 dni - 7000zł 
netto (obejmuje, druk, montaż i 
demontaż) 
150 szt na okres 30 dni - 9750zł 
netto (obejmuje, druk, montaż i 
demontaż) można wykupić nawet 1 ramkę 

Ramki w Tramwajach  

• A-3 pojedyncze, zamontowane 
na kabinie motorniczego w 
wagonach typu 105N (10 szt.) 
• A-3 podwójne, zamontowane 
między siedzeniami w wagonach 
typu 105N (120 szt., 300 
plakatów) 
• 90×30 w taborze tramwajowym 
typu 116N (54 szt., po 2 ramki w 
wagonie) 
Zaletą tej formy reklamy jest 
kontakt z odbiorcą, co 
gwarantuje bezpośrednie 
dotarcie przekazu reklamy. 
10 ramek na 14 dni 300 zł/netto można wykupić nawet 1 ramkę 

Obklejenie tył 
Autobusu  

 
fullBack 1200 zł/ netto miesiąc 

halfBack 671 zł/netto miesiąc 

Rozdawani ulotek w 
przestrzenie publicznej  

np. stacje Metra, starówka, nad 
Wisłą i inne  

100 zł/ za 1000 szt. do ceny należy 
doliczyć druk ulotek  

Rozdawanie kredek 
dzieciom "akcja 1 
września" z reklama 
Partnera  

Kredki z naklejką i grafiką 
Partnera rozdajemy pod 
szkołami sąsiadującymi z 
miejscem Pikniku  

1000 szt. kredek 750 zł/netto (zależy 
jakie kredki wybierzemy) do tego należy 
doliczyć koszt wydruku naklejek czyli ok 
75 zł/netto za 100 sztuk 
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Radio: 

Eska  

Eska Warszawa/ słuchalność na 4 miejscu  
4 575,60 zł za 25 
spotów  

Eska Rock Warszawa 
4 039,81 zł za 32 
spoty  

Złote 
Przeboje 

- Kampania spotowa: Złote Przeboje Warszawa (jedna stacja) 
58 spotów / spot 30 sek. / okres kampanii: 7 dni / (pon. - pt. po 8 
spotów dziennie, sob. - nd. po 9 spotów dziennie) 

Potwierdzam 
kwoty 

RMF Maxxx - 32 spotypo 30 sek./ słuchalność na 7 miejscu  3.215,01 zł 

 

*Są to jedynie przykłady dodatkowych form promocji, Partnerom zainteresowanym udostępnimy 

szczegółowe zestawianie rabatów 

Zapraszamy do współpracy! 

 


