


KIM    JESTEŚMY
ü najpopularniejsze targi parentingowe w Polsce

ü 7 miast w Polsce

ü ponad 50 edycji targów i 100 tysięcy odwiedzających 

IDEA
ü wspieramy polskie produkty i idee, polski biznes i 

przedsiębiorczość. Prezentujemy i promujemy polskie wzornictwo

ü promujemy małe startujące biznesy jak i te, które osiągnęły już 

sukces na polskiej scenie produktów dla dzieci

ü Umożliwiamy integracje środowiska branżowego, gdyż 

wychodzimy z założenia, że nic nie wzmacnia rozwoju lepiej od 

transparentnego współzawodnictwa i konkurencji, poprzez 

prezentację swoich rozwiązań i produktów we wspólnej 

przestrzeni.



MAMAVILLE 
TARGI ONLINE
WINTER SALE

Zapraszamy na kolejną odsłonę TARGÓW 
ONLINE. 

Po raz kolejny, wykorzystując nasz know how, 
zaangażowanie i zasięgi w Social Mediach, aby 

promować polskich producentów 
i dystrybutorów produktów dla mam i dzieci.

Targi przeznaczone są dla polskich producentów 
i dystrybutorów produktów dla mam i dzieci 



#wspieramypolskiemarki
Nasza akcja służy przede wszystkim wspieraniu polskich marek, 
producentów i dystrybutorów.
To trudny czas dla nas wszystkich - zwłaszcza niewielkich, 
rodzimych biznesów 

Na rynku dziecięcych ubrań, zabawek i akcesoriów, duże korporacje 
i sieciówki odnotują pewne spadki sprzedaży, ale to właśnie te 
NASZE polskie, wspaniałe i niezwykle cenne firmy będą 
walczyć o przetrwanie w najbliższym czasie. 

Nasi wystawcy, to bardzo często biznesy założone przez rodziców, 
mamy na macierzyńskim, zapoczątkowane z pasji i miłości, w 
domowym zaciszu. To producenci i projektanci, którzy dbają o 
najwyższą jakość produktów, wybierają najlepsze, certyfikowane, 
polskie surowce, dlatego będziemy robić co w naszej mocy, aby 
rozpromować ich ofertę wśród grupy docelowej, którą tak 
dobrze znamy.



POPRZEDNIE  EDYCJE 
TARGÓW ONLINE 

ŚREDNIE STATYSTYKI Z POPRZEDNICH WYDARZEŃ. 

FB WYDARZENIE -
ü 60-100 wystawców
ü 3-5 tys odwiedzających biorących aktywny udział każdorazowo w 

wydarzeniu
ü 166 tys odbiorców wydarzenia
ü Średnia liczba odbiorców pojedynczego posta 680 -

maksymalna 13 500
ü Średnia liczba akcji podjętych przy pojedynczym poście 

(obejrzenie filmu + kliknięcia w linka ) 160 - maksymalna 650

INSTAGRAM
ü Średnia liczba osób, które obejrzały relacje pojedynczej marki 

1300 - maksymalna 2900
ü Średnia liczba kliknięć i przekierowań w linka 

70 - maksymalna 190



POPRZEDNIE EDYCJE  
OPINIE

…i nasi wystawcy o nas 

„Mega alternatywa! Do tego bez podroży, 
rozkładania się ̨ i składania, tym bardziej, że utarg na 
sklepie online jak w realu”
Hey Popinjay

„Tydzień Polskich Marek zaskoczył nas totalnie! Ilość 
maili telefonów I samych zamówień od Mam 
pokazała nam jak ważna jest nasza, jako polskich 
marek, współpraca i otwartość na potrzeby Mam!”
Momtobe

„Targi online to kierunek, który znakomicie uzupełnia 
tradycyjną formułę targową. W kontekście ostatnich 
wydarzeń daje możliwość wirtualnego spotkania z 
klientami i utrzymania tego kanału sprzedaży. 
Podobała nam się interaktywna formuła targów, 
swobodna komunikacja z klientami i dodatkowe 
wsparcie w social media”
Kidspace



V  EDYCJA   MAMAVILLE  
ONLINE  WINTER SALE

Mamaville Targi odbywać się będzie w kilku miejscach, aby 
zoptymalizować zasięg odbiorców

•w relacjach na Instagramie i FB – przedstawiamy 
indywidualnie 20 marek dziennie i linkujemy do 
bezpośrednich sklepów sprzedawców
•w wydarzeniu na FB >> 

https://www.facebook.com/events/432075474886864
•przedstawiamy prezentacje marek, opis, rabat i linki do 

wszystkich profili i www
•Na wallu FB i Instagram codzienne posty przedstawiające 

marki z każdego dnia 
•wszystkie materiały będą dostępne na IG w relacjach 

wyróżnionych i www przez okres minimum 1 m-c po 
zakończeniu targów 

https://www.facebook.com/events/432075474886864


WYDARZENIE FB 
https://www.facebook.com/events/432075474886864

ü Codziennie na wydarzeniu będziemy prezentować 
marki z danego dnia

ü Do prezentacji potrzebujemy: 
v 4 zdjęcia flagowych produktów – idealnie zdjęcia 

lifestylowe w formacie kwadratu 
v tekstu (max 1000 znaków) zawierający opis marki, 

oferowany rabat z   warunkami i okresem trwania 
oraz linki do www i FB 

v OPCJONALNIE filmik prezentującego historie 
marki i ich założycieli oraz flagowe produkty i 

nowości 

ü Wszystkie powyższe materiały należy przesłać na 
adres organizacja@mamaville.pl – (filmiki poprzez 
wetransfer )

MECHANIKA I 
SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
WYDARZENIE FB 

https://www.facebook.com/events/432075474886864


DO WYBORU SĄ DWIE FORMY :
1. Stories przygotowane przez nas na podstawie 

przesłanych zdjęć
2. Udostępnienie relacji stworzonej przez markę 

Udostępnianie stories
ü Relacje trzeba przygotować w określonym terminie 

(od godz. 14.00 w dniu poprzedzający emisję) do godz
11.00 ( w wybranym dniu emisji ) 

ü Należy przygotować 3 instastory
ü Każde instastory powinno mieć oznaczony profil 

@mamavillepl abyśmy mogły udostępnić później 
Wasze filmiki 

ü Rekomendujemy pokazanie flagowych produktów lub 
nowości oraz rabat 

ü Rabat powinien być ustalony do końca trwania akcji -
28.02

ü Kodem rabatowym powinno być: MAMAVILLE
(chcemy to ujednolicić, żeby było to ułatwienie dla 
klientów) 

ü Filmiki będą linkować do Waszych sklepów 

MECHANIKA I 
SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
INSTAGRAM RELACJE 



Dodajcie wydarzenie 
https://www.facebook.com/events/432075474886864
do Waszego fanpage’a, 
aby pokazywało się w u Was w sekcji WYDARZENIA 

udostępniajcie wydarzenie dodatkowo u siebie na fanpage’u

Pobierzcie grafikę i udostępniajcie na IG i FB 
https://bit.ly/mvtargionline5

WSKAZÓWKI 

https://www.facebook.com/events/432075474886864
https://bit.ly/mvtargionline4


FAQ  
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w targach online? 
Wypełnić formularz i opłacić udział oraz przesłać 4 zdjęcia z tekstem. Opcjonalnie można wysłać filmik  i przygotować samodzielnie 
stories
Czy możemy dać w instastories i na fb filmiki ze slajdami ?
Tak możecie. Może być slideshow lub nagrany materiał filmowy
Do kiedy mamy przesłać materiały? 
Materiały do FB wydarzenia i na www trzeba wysłać najpóźniej do 23 lutego
Jaki link będzie zamieszczany w relacji IG i na fb? Zamieszczany będzie link podany przez Was na formularzu (do Państwa stron 
www lub fb )
Czy musimy wysłać film na FB czy wystarczą zdjęcia ? 
Wystarczą 4 zdjęcia, ale filmiki są mile widziane. Filmiki Filmy powinny być max 500mb i wysłane przez wetransfer.
Co mamy oznaczyć w relacji? 
W instastories oznaczanie @mamavillepl na każdej relacji. Prosimy przed udostępnienie relacji sprawdzić czy @mamavillepl jest 
wszędzie. 



KONTAKT

targi.mamaville.pl mamavillepl mamavillepl

733 800 308 organizacja@mamaville.pl

https://mamaville.pl/
https://www.facebook.com/mamavillepl/
https://www.instagram.com/mamavillepl/
mailto:beata@mamaville.pl

