Jak dołączyć do akcji?

Oto kilka informacji, które pomogą przygotować ofertę dla Mam.
1. Do akcji „Mamy Wolne 2020” może włączyć się każda
firma/lokal/restauracja/cukiernia/salon piękności/salon masażu/kino/teatr/hotel itp.
2. Każdy lokal przygotowuje promocję, daje rabat lub upust, np. -20%, -30%, -50% lub oferuje
usługi ZA DARMO na wybrany zabieg, zamówienie, itp. Mogą to być również oferty: 1+1, drugi
obiad gratis, darmowy deser do obiadu/ kawy.
3. Osoby, które prowadzą warsztaty lub organizują spotkania dla mam, mogą zaoferować 27.05
darmowe konsultacje, spotkania ze stylistką, brafitterką, wizażystką, coachem itp. Wstęp może
być bezpłatny lub w promocyjnej cenie.
4. Oferta może obowiązywać 27 maja 2020 lub trwać dłużej (np. kilka dni)
5. Można przygotować promocję, rabat, upust na zamówienie złożone w dniu 27 maja 2020, do
zrealizowania w innym terminie (np. zakupy w sklepie internetowym, rezerwacja zabiegu,
usługi, spektakl w teatrze)
6. Promocja udzielana jest na hasło: MAMY WOLNE
7. W ramach akcji „Mamy Wolne 2020” można organizować konkursy na darmowe
wejścia/zabiegi
8. Można proponować kilka promocji jednego dnia.

Zachęcamy do udziału i wsparcia akcji „Mamy Wolne 2020”. Włączyć może się każda
firma, która chce pokazać, że wspiera Mamy i docenia ich codzienny wkład oraz
zaangażowanie w wychowanie dzieci.
Liczymy, że promocje będą wyjątkowe, będą rzucać się w oczy i zachęcać Mamy do wolnego 27
maja 2020. Dzięki temu zyskają Państwo nowe klientki, które na pewno nie tylko wrócą,ale też
przyprowadzą kolejne cudowne Mamy.
Co oferujemy:
- Lista lokali biorących udział w akcji zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji
Jestem Mamą www.fundacjajestemmama.pl, wraz z logo firmy, adresem, rodzajem ofert i
przekierowaniem na Państwa stronę lub FB
- Lista lokali znajdzie się także w wydarzeniu na Fb, wraz z przekierowaniem
- Firmy, które najbardziej wesprą akcję mogą wziąć udział w wieczornym spotkaniu Mam i na
miejscu zaprezentować swoją ofertę (np. manicure, masaże, porady dietetyczne itp.), by umilić
mamom wieczór swoimi usługami
- Dodatkową reklamą są dla Pamstwa karty podarunkowe, vouchery, zaproszenia, które mamy
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będą mogły otrzymać w konkursach w trakcie wieczornego spotkania. To dodatkowa forma
promocji i „przyciągnięcia” Mam do siebie.
Dlaczego warto przyłączyć się do akcji?
- Wydarzenie będą promować Ambasadorki, znane mamy w sieci
- Fundacja Jestem Mamą będzie opowiadać o akcji, tak jak w ubiegłym roku, w: telewizji, radiu,
lokalnej prasie
- Pozytywny PR, czyli pokazanie, że firmy dbają i wspierają mamy to najlepsza promocja usług i
piękny gest w stronę kobiet.
Mamy potrzebują odpoczynku i miłego gestu, dlatego każda oferta, rabat, zniżka, którą
Państwo przygotują, jest cenna i z pewnością zostanie doceniona przez Mamy, które z
chęcią będą odwiedzać miejsca przyjazne kobietom. Jeżeli mają Państwo inny pomysł
dołączenia do akcji, proszę dać nam znać.

Kontakt do organizatorów:
WARSZAWA
Karolina Jakobsche 510-820-848
Anna Wycisk 695-330-116
kontakt@fundacjajestemmama.pl
TRÓJMIASTO
Ewelina Molska-Ciepłuch, ewelina.happymumgdansk@gmail.com
Monika Gorzynik-Dębicka, gorzynikdebicka@gmail.com
ŚLĄSK
Wiola Berlik, 664057511, wberlik@wp.pl
Basia Walerowska
POZNAŃ
Paulina Sionkowska, 883520656, paulina@biznesmamy.eu
Kasia Dziadkowska, 505 960 314, kasia@biznesmamy.eu
KRAKÓW
Agnieszka Grabowiecka-Nowak, mamywolne.krakow@gmail.com
Małgorzata Wołoszyn
ŁÓDZ
Katarzyna Woźniak, Wozniakkal@gmail.com
RADOMSKO
Aneta Rachwalik
aneta.rachwalik@o2.pl
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