
aktywności marketingowe 2020



Współpraca z Instytutem Matki i Dziecka

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka 
nr Op-5107-5112/2018

Cała kolekcja Nanobebe otrzymała pozytywną opinię Instytutu Matki i 
Dziecka.

Produkty promowane są przez Instytut na stronie 
e-pozyytynaopinia.pl

Raport z otrzymania pozytywnej opinii:
https://www.marko-baby.pl/pliki/download/nanobebe/5107-

5112_opinia_Instytutu_Matki_i_Dziecka-pelna_opinia.pdf

https://www.marko-baby.pl/pliki/download/nanobebe/5107-5112_opinia_Instytutu_Matki_i_Dziecka-pelna_opinia.pdf


Pozytywna opinia położnej

Pozytywna opinia położnej
mgr położnictwa, specjalista ds. pielęgniarstwa rodzinnego, Międzynarodowy 
Dyplomowany Konsultant Laktacyjny (IBCLC), Certyfikowany Doradca Laktacyjny 
(CDL)
"... Dla matki, która nie może karmić swojego dziecka bezpośrednio z piersi, 
ważnym może być fakt, iż przyjazny kształt butelki daje możliwość maksymalnej 
bliskości ciała matki i dziecka podczas aktu karmienia! (...) Z moich obserwacji 
prowadzonych podczas karmienia zdrowych, donoszonych noworodków butelka ta 
spełnia oczekiwania."



Cykliczna wysyłka newsletterów 

Comiesięczna wysyłka spersonalizowanych newsletterów do kobiet 
w 18 tygodniu ciąży. 

Wysyłka newsletterów zaplanowana jest na cały rok 2020.

styczeń – grudzień 2020



Comiesięczna publikacja reklamy  
(banner oraz tekst reklamowy) 

w cyklicznym e-mailingu kierowanym 
do kobiet w 18 tygodniu ciąży.

Szacowane łączne dotarcie 
w okresie 12 miesięcy: 

380.028 adresów e-mail. 

styczeń – grudzień 2020

Cykliczny newsletter do 
kobiet w ciąży 



Szkoły Rodzenia

Obecnie współpracujemy z 8 Szkołami Rodzenia
w całej Polsce.
Kontynuujemy nawiązywanie współpracy, naszym celem jest
dotarcie do szkół rodzenia z 30 miast.

Miasta w których promowane jest Nanobebe:
• Poznań
• Warszawa
• Sosnowiec
• Bielsko-Biała
• Dąbrowa Górnicza
• Oświęcim
• Pułtusk

Szkoły rodzenia wyposażone są w produkty Nanobebe oraz 
ulotki. Na indywidualne  zamówienie oferujemy szklaną gablotę 
do ekspozycji produktów

styczeń – grudzień 2020



Warsztaty dla kobiet w ciąży Kampania Bezpieczny 
Maluch
STACJONARNE

Do marca 2020 zrealizowaliśmy 30 warsztatów 
stacjonarnych. 
Na każdych warsztatach promowana jest butelka 
Nanobebe oraz przedstawiany jest film promując,  
wyjaśniający działanie butelki. Na wejściu każda 
z kobiet w ciąży otrzymuje mini katalog z przydatnymi 
informacjami dot. kolekcji Nanobebe. 
Na każdym warsztacie wśród mam losowana jest  
butelka Nanobebe.
Do końca roku planujemy zrealizować 62 warsztaty 
stacjonarne. 

Na jednym 
warsztacie 

obecnych jest 
nawet 

200 mam

styczeń – grudzień 2020



Warsztaty dla kobiet w ciąży Kampania Bezpieczny 
Maluch

Promowanie kolekcji Nanobebe stronie bezpiecznymaluch.pl
Baner przekierowuje na stronę nanobebe.pl

styczeń – lipiec 2020

https://bezpiecznymaluch.pl/
https://www.nanobebe.pl/


Targi w Kielcach 

luty 2020



Publikacja reklam i artykułów sponsorowanych.
2 wydania w 2020 roku: marzec, wrzesień. 

Nakład: 2x200.000 egzemplarzy

Miejsce dystrybucji poradnika: 
szkoły rodzenia i gabinety ginekologiczne 

marzec – wrzesień 2020

Poradnik „Happy Baby Będę Mamą”

październik 2020 – marzec 2021



Banner Nanobebe z przekierowaniem na stronę nanobebe.pl

Newsletter z grafiką i tekstem wysyłany do 104 000 tys. kobiet w ciąży i 
mam znajdujących się w grupie docelowej

Czas trwania akcji: 15.03 – 14.04.2020

marzec – kwiecień 2020

Newsletter & Halfpage



Artykuł sponsorowany + slider do artykułu, 
publikacja w serwisie www.niebieskiepudelko.pl przez 30 dni 

kwiecień 2020

Artykuł 



W zakres czynności wchodzą: 
• przygotowanie regulaminu testowania, 
• zamieszczenie komunikacji na stronie
• www.niebieskiepudelko.pl oraz na Facebook'u Niebieskie Pudełko (10 

dni),
• wysyłka komunikacji e-mailowej do kobiet z bazy danych Family Data z 

zaproszeniem do testowania, 
• promocja na Facebook'u (10 dni), 
• wytypowanie osób do testowania produktów, 
• wysyłka produktów do testowania (30 osób),
• przygotowanie ankiety z pytaniami oceniającymi testowany produkt, 
• kontakt z osobami testującymi produkty oraz zebranie ankiet 

opiniujących (zamieszczenie wyników testowania na stronie 
www.niebieskepudelko.pl oraz Facebook'u Niebieskie Pudełko).

Ta sama grupa kobiet, które będą testować butelkę etap 1, kilka miesięcy 
później będzie testować butelkę etap 2 

kwiecień - maj 2020

Testowanie produktu

Etap 1



Internetowa Szkoła Rodzenia

Artykuł redakcyjny ze zdjęciami i linkami przekierowującymi 
umieszczony na portalu parentingowym mamotoja.pl w sekcji 

„poród” w ramach dużego projektu: Internetowa Szkoła Rodzenia.
Promocja artykułu wspierana jest banerami.

Projekt był rozpoczęty w 2018 roku i kontynuowany w 2019. 
W 2020 powstanie nowych artykuł.

Przykład artykułu z 2018: https://mamotoja.pl/butelki-i-akcesoria-
nanobebe,karmienie-butelka-artykul,26275,r1p1.html

marzec – lipiec 2020

https://mamotoja.pl/pelny-brzuszek-i-
spokojny-sen-czyli-czego-niemowleta-
potrzebuja-najbardziej,przygotowania-do-
porodu-artykul,28835,r1p1.html

https://mamotoja.pl/butelki-i-akcesoria-nanobebe,karmienie-butelka-artykul,26275,r1p1.html
https://mamotoja.pl/pelny-brzuszek-i-spokojny-sen-czyli-czego-niemowleta-potrzebuja-najbardziej,przygotowania-do-porodu-artykul,28835,r1p1.html


Internetowa Szkoła Rodzenia

Artykuł redakcyjny ze zdjęciami i linkami przekierowującymi 
umieszczony na portalu parentingowym mamotoja.pl w sekcji 

„poród” w ramach dużego projektu: Internetowa Szkoła Rodzenia.
Promocja artykułu wspierana jest banerami.

Projekt był rozpoczęty w 2018 roku i kontynuowany w 2019. 
W 2020 powstanie nowych artykuł.

Przykład artykułu z 2018: https://mamotoja.pl/butelki-i-akcesoria-
nanobebe,karmienie-butelka-artykul,26275,r1p1.html

marzec – lipiec 2020

https://mamotoja.pl/butelki-i-akcesoria-nanobebe,karmienie-butelka-artykul,26275,r1p1.html


Internetowa Szkoła Rodzenia - konkurs

Artykuł konkursowy dla uczestników 
projektu Internetowa Szkoła Rodzenia.

Artkuł i konkurs będą promowane również 
na Facebooku Mamo to ja (189 311 obserwujących)

Przykład artykułu konkursowego z 2018: https://mamotoja.pl/konkurs-
marko-akcesoria-do-karmienia,konkursy-zakonczone-
artykul,26227,r1p1.html

https://mamotoja.pl/konkurs-marko-akcesoria-do-karmienia,konkursy-zakonczone-artykul,26227,r1p1.html


Szkolenia dla klientów indywidualnych

Cykliczne szkolenia z akcesoriów do karmienia 
prowadzone przez pracowników Marko

marzec – grudzień 2020



Warsztaty dla kobiet w ciąży Kampania Bezpieczny 
Maluch
ONLINE

Do czerwca 2020 zrealizowaliśmy 18 warsztatów 
online.
W 2020 planujemy zrealizować 49 warsztatów online.
Po każdym warsztacie będzie wysłany do usczestnika
NL z zaproszeniem na stronę 
bezpiecznymaluch.marko-baby.pl
Na stronie będzie realizowany konkurs na którym do 
wygrania będzie m.in., butelka Nanobebe.

ZAŁOŻENIE: 
Na jednym 

warsztacie 100 
uczestników

marzec – grudzień 2020



W zakres czynności wchodzą: 
• przygotowanie regulaminu testowania, 
• zamieszczenie komunikacji na stronie
• www.niebieskiepudelko.pl oraz na Facebook'u Niebieskie Pudełko (10 

dni),
• wysyłka komunikacji e-mailowej do kobiet z bazy danych Family Data z 

zaproszeniem do testowania, 
• promocja na Facebook'u (10 dni), 
• wytypowanie osób do testowania produktów, 
• wysyłka produktów do testowania (30 osób),
• przygotowanie ankiety z pytaniami oceniającymi testowany produkt, 
• kontakt z osobami testującymi produkty oraz zebranie ankiet 

opiniujących (zamieszczenie wyników testowania na stronie 
www.niebieskepudelko.pl oraz Facebook'u Niebieskie Pudełko).

wrzesień - październik 2020

Testowanie produktu

Etap 2



W zakres czynności wchodzą: 
• przygotowanie regulaminu testowania, 
• zamieszczenie komunikacji na stronie
• www.niebieskiepudelko.pl oraz na Facebook'u Niebieskie Pudełko (10 

dni),
• wysyłka komunikacji e-mailowej do kobiet z bazy danych Family Data z 

zaproszeniem do testowania, 
• promocja na Facebook'u (10 dni), 
• wytypowanie osób do testowania produktów, 
• wysyłka produktów do testowania (30 osób),
• przygotowanie ankiety z pytaniami oceniającymi testowany produkt, 
• kontakt z osobami testującymi produkty oraz zebranie ankiet 

opiniujących (zamieszczenie wyników testowania na stronie 
www.niebieskepudelko.pl oraz Facebook'u Niebieskie Pudełko).

wrzesień - październik 2020

Testowanie produktu

https://www.facebook.com/NiebieskiePudelkopl/photos/a.9397
49406062558/3350631931640948/

https://www.facebook.com/NiebieskiePudelkopl/photos/a.939749406062558/3350631931640948/


Warsztaty dla kobiet w ciąży Mamo to ja
ONLINE 

Formuła warsztatów
▪Warsztaty odbywają się na dedykowanej stronie internetowej, np: 
Ciąża i poród lub Niemowlę
▪Są bezpłatne i ogólnodostępne (otwarte) dla użytkowniczek

Materiał Wideo
Stworzymy profesjonalny materiał wideo, który będzie główną treścią 
merytoryczną warsztatów.  

Gwarancja dotarcia 
do minimum 

200 000 UU

Faza działań Przed warsztatami Warsztaty Po warsztatach

październik – listopad 2020



Warsztaty dla kobiet w ciąży Mamo to ja
ONLINE 

Formuła warsztatów
▪Warsztaty odbywają się na dedykowanej stronie internetowej, np: 
Ciąża i poród lub Niemowlę
▪Są bezpłatne i ogólnodostępne (otwarte) dla użytkowniczek

Materiał Wideo
Stworzymy profesjonalny materiał wideo, który będzie główną treścią 
merytoryczną warsztatów.  

VIDEO

październik – listopad 2020



Warsztaty dla kobiet w ciąży Mamo to ja
ONLINE 

Formuła warsztatów
▪Warsztaty odbywają się na dedykowanej stronie internetowej, np: 
Ciąża i poród lub Niemowlę
▪Są bezpłatne i ogólnodostępne (otwarte) dla użytkowniczek

Materiał Wideo
Stworzymy profesjonalny materiał wideo, który będzie główną treścią 
merytoryczną warsztatów.  

KONKURS

październik – listopad 2020

https://mamotoja.pl/co-cie-najbardziej-
zaskoczylo-w-ciazy-konkurs,czy-to-normalne-w-
ciazy-artykul,30084,r1p1.html

https://mamotoja.pl/co-cie-najbardziej-zaskoczylo-w-ciazy-konkurs,czy-to-normalne-w-ciazy-artykul,30084,r1p1.html


Klub Recenzenta Rodzica

Projekt na największym portalu parentingowym w Polsce 
mamotoja.pl
W ramach akcji przeprowadziliśmy testowanie 100 sztuk butelek

100 
butelek

listopad – grudzień 2020



Klub Recenzenta Rodzica

Każdy testowany produkt pozostaje na stronie: 
https://produkty.mamotoja.pl/nanobebe/butelka-na-mleko-matki
wraz z opiniami 

100 
butelek

listopad – grudzień 2020

https://mamotoja.pl/rewolucyjna-butelka-nanobb-zdala-test-
mam-na-piatke-z-plusem,karmienie-butelka-
film,2100,r22p1.html

https://produkty.mamotoja.pl/nanobebe/butelka-na-mleko-matki
https://mamotoja.pl/rewolucyjna-butelka-nanobb-zdala-test-mam-na-piatke-z-plusem,karmienie-butelka-film,2100,r22p1.html


E-commerce

Działanie e-commerce
Boxy z przekierowaniem na nanobebe.pl

grudzień 2020



Sampling

Sampling

Listopad - grudzień 2020



nanobebe.pl

Strona internetowa



Social media - Facebook

171 288 polubień strony
171 320 obserwujących

Dane na miesiąc grudzień 2020 



Konkursy cieszą się ogromnym zainteresowaniem!
Zauważyliśmy ogromny wzrost popularności strony.

Organizujemy konkursy również z naszymi partnerami na ich 
Social Media.

Konkursy na fp Nanobebe – Facebook
Listopad - Grudzień



Do każdej osoby, która wygrała, wysyłamy nagrodę wraz z 
podziękowaniem i prośbą o oznaczenie nas w Social Media.

Konkurs na fp Nanobebe – Facebook
Październik 



Social media – Instagram i Influenserzy



Materiały POS - Ulotka

Dystrybucja:
• Szkoły rodzenia
• Szpitale
• Sklepy partnerskie
• Wydarzenia marketingowe



Materiały POS - Ekspozytory

Stojak jednostronny - kartonowy
Stojak Nanobebe jednostronny - kartonowy + Topper
Symbol: POPNABEST-05
Rozmiar: 60 x 183 x 39 cm (szer x wys x gł)

W zestawie:
- stojak kartonowy i topper
- 15 haków
- 1 półka
- 1 półeczka na butelkę ekspozycyjną (NABE-1010112)
- kieszonka na ulotkę Nanobebe 14x14cm (POPNABEKA-01)



Materiały POS - Ekspozytory

Stojak dwustronny
Stojak na produkty Nanobebe dwustronny
Na indywidualne zamówienie klienta

Symbol: POPNABEST-02

Rozmiar: 130 x 150 x 50 cm (szer. x wys. x głębokość)

W zestawie:
- półki
- haki
- 1 półeczka na butelkę ekspozycyjną
- kieszonka na ulotkę Nanobebe (POPNABEKA-01)



Materiały POS - Ekspozytory



Materiały POS 

Roll up

Materiały POS – Roll up

Roll up
Na indywidualne zamówienie klienta



Najważniejsze działania 2019 i 2018

ARCHIWUM



https://mamotoja.pl/poradnik-jak-
karmic-butelka,karmienie-butelka-
artykul,26448,r1p1.html

Szkoła rodzenia

styczeń – grudzień 2019

Artykuł promowany kreacjami na portalu 
mamotoja.pl w sekcji: połóg
ABC karmienia piersią

https://mamotoja.pl/poradnik-jak-karmic-butelka,karmienie-butelka-artykul,26448,r1p1.html


Szkoła rodzenia

styczeń – grudzień 2019

https://mamotoja.pl/butelki-i-akcesoria-
nanobebe,karmienie-butelka-
artykul,26275,r1p1.html

Artykuł promowany kreacjami na portalu 
mamotoja.pl w sekcji: ciąża
Rewolucja w karmieniu – butelki i akcesoria 
Nanobebe

https://mamotoja.pl/butelki-i-akcesoria-nanobebe,karmienie-butelka-artykul,26275,r1p1.html


Szkoła rodzenia

styczeń – grudzień 2019

Artykuł promowany kreacjami na portalu 
mamotoja.pl w sekcji: poród
Jak ułatwić sobie karmienie?

https://mamotoja.pl/butelka-do-
karmienia-nanobebe,karmienie-butelka-
artykul,26302,r1p1.html

https://mamotoja.pl/butelka-do-karmienia-nanobebe,karmienie-butelka-artykul,26302,r1p1.html


Marta Słomian

Influencer

wrzesień 2019



Reklama prasowa

lipiec 2019

PR w „Rynek Zabawek”



„Nanobébé - Akcesoria do karmienia” – zabawkowicz.pl

Youtuberzy

luty 2019



TV

Pytanie na śniadanie styczeń 2019 

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/40876444/przydatne-gadzety-dla-mlodych-rodzicow

styczeń 2019

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/40876444/przydatne-gadzety-dla-mlodych-rodzicow


„KPI – Karmienie piersią inaczej. Czyli jak w pełni wykorzystać 
własne mleko” – Bubulinka

Bloggerzy

styczeń 2019



Banery reklamowe

Banery reklamowe na stronach 
internetowych mamaklub.pl oraz Branży 
Dziecięcej

2019



Testy i opinie 

Cyklicznie od 2018 roku poddajemy produkty 
opiniom konsumenckim.
Od 2018 roku przetestowaliśmy 310 butelek

https://mamotoja.pl/przetestuj-1-z-30-
butelek-do-karmienia-nanobb,konkursy-
aktualne-artykul,25654,r1p1.html

https://rewolucja-w-
karmieniu.mjakmama24.pl/

Przykłady

2018, 2019

https://mamotoja.pl/przetestuj-1-z-30-butelek-do-karmienia-nanobb,konkursy-aktualne-artykul,25654,r1p1.html
https://rewolucja-w-karmieniu.mjakmama24.pl/


Kongres 

Congress for the medical environment
320 people took part in the Congress
Nanobebe promotion:
- booth
- lecture
- workshop
- gift: we distributed 320 bottles

grudzień 2019



Wyróżnienie w konkursie Nagroda rodziców

Nagroda Rodziców to
•Najbardziej prestiżowy konkurs w Polsce
•Znak jakości, który pomaga rodzicom wybrać funkcjonalne i bezpieczne 
akcesoria dla dzieci

listopad 2018



„ Recenzja produktów Nanobebe - czy warto?” – oh!sokiddy

Youtuberzy

październik 2018



Reklama prasowa

Reklama w „Branża Dziecięca”

wrzesień 2018



„Mięta na marsie” – Karolina Yun

Bloggerzy

lipiec 2018



Interview 

Wywiad nt. rewolucyjnych butelek do 
karmienia podczas Kids Time 2019

luty 2019

https://echodnia.eu/targi-kids-time-w-kielcach-butelka-w-ksztalcie-piersi-to-rewolucja-w-
karmieniu-niemowlat/ar/13907024?fbclid=IwAR181HyUHHLKxEwNZVfxRHZNaQy2MvjNp5D-

hig9czATrs7nHeOYZo4o68M

https://echodnia.eu/targi-kids-time-w-kielcach-butelka-w-ksztalcie-piersi-to-rewolucja-w-karmieniu-niemowlat/ar/13907024?fbclid=IwAR181HyUHHLKxEwNZVfxRHZNaQy2MvjNp5D-hig9czATrs7nHeOYZo4o68M


Ulotka konsumencka

Nakład: 60 000
Dystrybucja: wszystkie ośrodki opieki 
zdrowotnej związane z małymi dziećmi, 
przychodnie lekarskie, położne, szpitale, 
szkoły rodzenia.

styczeń 2019



Dziękujemy


