
Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o.
02-972 Warszawa,

al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2



Fikołki to sale zabaw dla dzieci do 11 lat

zlokalizowanych w 13 miejscach w całej

Polsce, w tym 7 w aglomeracji warszawskiej.

Organizujemy rozrywkę  i edukację dla

najmłodszych. Posiadamy wieloletnie

doświadczenie,  doskonałą infrastrukturę

oraz przede wszystkim wykwalifikowaną

kadrę z pasją. Goście korzystający z naszych

sal zabaw, przebywają na terenie obiektu

średnio 1h47min. W tym czasie korzystają z

kawiarnii oraz specjalnej strefy dla

Opiekunów, w których znajdują się ekrany

multimedialne, na których prezentowane są

Państwa reklamy.



72 ekrany multimedialne | 55 i 65 cali

ekrany w 11 Salach Zabaw Fikołki w najpopularniejszych centrach handlowych

nowoczesny system zarządzania treścią (CMS)

dostarczamy pełny raport z przeprowadzonej kampanii

dotarcie do rodziców i dzieci do 11 lat (ponad 750.000 odwiedzających rocznie)

średni czas pobytu dzieci z opiekunami 1h47min

strefy rodziców z kawiarnią- sieć ekranów 

Ilość
emisji 

w 14 dni: 
55 440

Liczba
godzin
emisji 

w ciągu
dnia- 11h 

Szacowana
ilość

odbiorców
w miesiącu:

93 000

5 wyświetleń 
w ciągu
godziny

Długość
odtwarzania 
15 i 30 sekund

Ilość
emisji 

w 28 dni:
110 880



Pakiet reklamy w 7 lokalizacjach znajdujących się 
na terenie aglomeracji warszawskiej

Pakiet reklamy w 11 lokalizacjach w całej Polsce, 
w których znajdują się ekrany multimedialne 

Westfield Arkadia Warszawa | Ferio Wawer Warszawa | Alto Wilanów Warszawa
Galeria Północna Warszawa | Centrum Janki | Galeria Wołomin | Nowa Stacja Pruszków

Westfield Arkadia Warszawa | Ferio Wawer Warszawa | Alto Wilanów Warszawa
Galeria Północna Warszawa | Centrum Janki | Galeria Wołomin | Nowa Stacja Pruszków

Galeria Mazovia Płock | CH Bonarka Kraków | CH Sfera Bielsko-Biała | CH Wroclavia Wrocław
 

Westfield Arkadia Warszawa | Ferio Wawer Warszawa | Alto Wilanów Warszawa
Galeria Północna Warszawa | Centrum Janki | Galeria Wołomin | Nowa Stacja Pruszków

Galeria Mazovia Płock | CH Bonarka Kraków | CH Sfera Bielsko-Biała | CH Wroclavia Wrocław
 

Ceny obowiązujące przy zakupie reklamy 
w pojedynczych lokalizacjach

Wyceny kampanii marketignowych dokonujemy po ustaleniu szczegółów dotyczących: 
czasu trwania kampanii, lokalizacji oraz terminu. Zapraszamy do kontaktu! 



Wprowadzamy sprawdzone marki jak również takie, które dopiero zaczynają

funkcjonować na rynku i chcą dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej ze swoim

produktem. W tym celu wykorzystujemy przestrzeń naszych kawiarnii gdzie za

pomocą ekspozytorów prezentujemy produkty. Naszą ofertę dostosowujemy tak, aby

była różnorodna i urozmaicona dla Klienta. Znajdziemy w niej szeroką gamę

produktów- od tych tradyjnych po zdrowe i ekologiczne. Zachowujemy wysokie

standardy, dzięki którym mamy pewność, że produkty, które oferujemy z satysfakcją

trafiają w ręce naszych Klientów. 

W Fikołkach kierujemy się przede wszystkim zadowoleniem naszych najmłodszych

Gości. Urozmaicamy wizyty w salach poprzez dedykowane eventy, podczas których

również nasi Partnerzy mają możliwośc zaprezentowania swoich produktów.

Współpracę opieramy na partnerstwie- do nazw naszych sal kulinarnych,

eksperymentów czy urodzin dodajemy nazwę partnera i sponsora tytularnego.




