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MAMA I CÓRKA



IZA 

dziennikarz 

PR-owiec 

freelancer 
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MONIKA

freelancer

absolwent 

kierunku 

komunikacja 

wizerunkowa
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WSPARCIE BLOGA



facebook 

14 tys.

https://www.facebook.com/DomzDusza/


2 grupy 

facebook 

50 tys.

https://www.facebook.com/pg/DomzDusza/groups/?ref=page_internal


youtube

https://www.youtube.com/channel/UCwfw_BpejSWuMDXeJhm4P2g/videos?view_as=subscriber


instagram

https://www.instagram.com/dom_z_dusza_blog/


DOM Z DUSZĄ BLOG

 WYRÓŻNIKI BLOGA 

 

nieinwazyjne treści,  

wyselekcjonowane produkty i tematy 

brak nachalności prosprzedażowej 

nastawienie na samodzielne metamorfozy 

twórcze podejście do wnętrz, kreatywność,

dostosowanie do realiów polskich,

recykling, zaangażowana społeczność 



PROPONOWANE DZIAŁANIA 

NA BLOGU



partner DIY  

i tutoriali 

DOM Z DUSZĄ BLOG

produkty 

sponsora, 

wykorzystane w 

DIY

wpisy lub video 

z produktami

http://pozachodzie.pl/category/diy/
http://pozachodzie.pl/
http://pozachodzie.pl/


wpis ekspercki 

lub sponsorowany

DOM Z DUSZĄ BLOG

porada eksperta

wypowiedź  

eksperta

wpis gościnny

recenzja

http://pozachodzie.pl/zrob-sobie-jeansowy-dom/
http://pozachodzie.pl/
http://pozachodzie.pl/


partner wybranego 

cyklu

DOM Z DUSZĄ BLOG

cykl "jak 

mieszkają 

Polacy" 

temat miesiąca 

nowy cykl 

dedykowany 

http://pozachodzie.pl/jak-wygladaja-polskie-domy-z-dusza/
http://pozachodzie.pl/
http://pozachodzie.pl/


DOM Z DUSZĄ BLOG

 CYKL JAK MIESZKAJĄ POLACY 

 

Cykl jak mieszkają Polacy to realne projekty, realne

domy. Czytelnicy bloga oraz członkowie FB grupy

dzielą się swoimi zdjęciami i realizacjami. Tworzą

bardzo aktywną społeczność, zainteresowaną

zmianami w domu.  

Wyróżnikiem jest autentyczność, a nie stylizowane

sesje. 

http://pozachodzie.pl/category/mieszkania-polakow/


sponsor konkursu

DOM Z DUSZĄ BLOG

patron konkursu

sponsor 

http://pozachodzie.pl/
http://pozachodzie.pl/


sesja foto

DOM Z DUSZĄ BLOG

wykorzystanie 

produktów 

partnera 

- zdjęcia na 

blogu 

http://pozachodzie.pl/grzane-wino-moj-sposob-na-zime/
http://pozachodzie.pl/
http://pozachodzie.pl/


DOM Z DUSZĄ BLOG

 WSPÓŁPRACA Z BLOGIEM 

 

Partnerów bloga wybieramy rozważnie. Profilem,

stylistyką oraz jakością musi pasować do nas oraz

do treści na blogu. Nie stosujemy banerów

reklamowych oraz innych form standardowej reklamy 



PROPONOWANE DZIAŁANIA 

NA FACEBOOKU



DOM Z DUSZĄ FACEBOOK

wpisy 

sponsorowane

wzmianki

udostępnianie 

postów 

crosspromocja

https://www.facebook.com/DomzDusza/
http://pozachodzie.pl/
http://pozachodzie.pl/


DOM Z DUSZĄ FACEBOOK

reklama w grupie 

baner grupa FB

wpis  

https://www.facebook.com/groups/gratyzchatywroclaw/
http://pozachodzie.pl/
http://pozachodzie.pl/


DOM Z DUSZĄ FACEBOOK

konkursy  

tematyczne

grupy FB  

FP 

https://www.facebook.com/groups/domzduszagrupa/
http://pozachodzie.pl/
http://pozachodzie.pl/


PROPONOWANE DZIAŁANIA 

NA INSTAGRAMIE



wpisy

DOM Z DUSZĄ INSTAGRAM

promocja 

lokalna 

hashtagi

fotki 

kontekstowe

fotki 

produktowe 

https://www.instagram.com/dom_z_dusza_blog/
http://pozachodzie.pl/
http://pozachodzie.pl/


PROPONOWANE DZIAŁANIA 

EVENTOWE



WARSZTATY

prowadzenie 

warsztatów 

3-5 h/2 os.

http://pozachodzie.pl/


PROPONOWANE DZIAŁANIA 

WSPARCIE PR



tworzenie treści, 

artykułów

tworzenie grafik 

tworzenie profilu 

Facebook,Instagram, 

obsługa Facebooka, 

Instargrama 

tworzenie wydarzeń 

zakup reklam FP, IG 

inne, 

wybrane działania

obsługa 

tradycyjnych 

dziennikarzy 

lokalnych 

WSPRACIE PR

https://www.bricomarche.pl/porady,blog,5-sprawdzonych-pomyslow-na-udany-prezent-wnetrzarski,455
http://pozachodzie.pl/


zapraszamy 

KONTAKT: 

601727133 

paniprojekt@paniprojekt.pl 

zapytaj o cennik 

indywidulany

http://pozachodzie.pl/

