
Co można z nami zrobić?

sprawdź naszą ofertę dla biznesu



W ciągu trzech lat udało nam się stworzyć jedno 

z najbardziej opiniotwórczych warszawskich mediów 

— serwis warszawawarsaw.com.

O nas

Jako jedyni na bieżąco, po polsku i angielsku opisujemy to, 

co dzieje się w mieście – nowe miejsca, ciekawych ludzi; 

polecamy, jak spędzić weekend.



Wydajemy też książki. Dotychczas ukazały się dwie edycje 

dwujęzycznego przewodnika „Warszawa Warsaw”, na zlecenie 

miasta przygotowaliśmy przewodnik „Warszawa Kulinarna”. Nasze 

publikacje wyróżnia najwyższa jakość projektów i zdjęć. W końcu 

stoi za nami jedno z najlepszych w mieście studiów projektowych 

– Mamastudio! 

O nas



Szukasz warszawskiego 
contentu dla swojej firmy 
lub marki?

Obecność 
w serwisie

Obecność 
w newsletterze

Współpraca 
poza serwisem

Jako doświadczony zespół oferujemy 
szerokie możliwości współpracy:



Przygotowujemy zarówno autorskie copy 

jak i zdjęcia

Bazujemy na treściach (copy & foto) 
dostarczonych przez Klienta

Post sponsorowany publikowany w ramach serwisu 

możemy przygotować w następującej formie:

Post sponsorowany

YOPE ma sklep na Mokotowskiej To 
rodzinny biznes, prowadzony przez Karolinę 
Kuklińską-Kosowicz i Pawła Kosowicza. 
Świetnie się uzupełniają.
AGNIESZKA KOWALSKA

Co u naszych przyjaciół



Baner reklamowy

Statyczny baner reklamowy umieszczony 

na stronie głównej serwisu.

Czas i koszt obecności baneru w serwisie 
ustalany indywidualnie z Klientem.

Wymiary: 590 x 520 px



Baner reklamowy

Statyczny baner reklamowy umieszczony 

na stronie głównej serwisu.

Czas i koszt obecności baneru w serwisie 
ustalany indywidualnie z Klientem.

Wymiary: 352 x 424 px



Baner reklamowy

Statyczny baner reklamowy umieszczony 

na stronie głównej serwisu.

Czas i koszt obecności baneru w serwisie 
ustalany indywidualnie z Klientem.

Wymiary: 1024 x 102 px



Obecność w newsletterze

Statyczny baner reklamowy

Newsletter publikujemy co tydzień, w piątek 

o godzinie 12. Jest on autorską selekcją warszawskich 
wydarzeń, aktywności i miejsc polecanych na dany 
weekend. 

Czas i koszt obecności baneru w newsletterze 

ustalany indywidualnie z Klientem. 

Wymiary: 

Duży — 390 x 584 px 

Mały — 172 x 258 px

NARESZCIE WEEKEND!



Współpraca poza serwisem

Jeśli masz pomysł 
wymagający kreatywnego 
rozwiązania, zapraszamy 
do współpracy!

książka 
o Warszawie

sesja 
fotograficzna

materiały 
promocyjne



Teksty i zdjęcia

— tekst o tematyce warszawskiej 

— tekst redakcyjny na zamówienie 

— zamówienie sesji zdjęciowej lokalu,

    wydarzenia 

— zamówienie sesji zdjęciowej oraz

    tekstu o lokalu, wydarzeniu 

— zakup zdjęć z bazy serwisu do

    swoich celów promocyjnych

Wydawnictwo

Pozostałe pomysły

— warszawski gadżet 

— warszawskie gift packi dla Klientów

— zakup większej ilości przewodnika 

— dodanie obwoluty informacyjnej do

    przewodnika, na przykład z logo 

— publikacja w formie broszury / mapy 

— wydanie niezależnej książki,

    na przykład spersonalizowanego

    przewodnika

Być grubym partnerem

serwisu

książki



Dziękujemy

kontakt: 

Ala Kiejzik 
t: 797 13 66 88 

m: ala@mamastudio.pl


