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O AUTORCE
Autorką bloga jest Monika Wojciechowska.
W Polsce studiowałam prawo i historię, w Paryżu spędziłam semestr na
wymianie Erasmus, poznając tajniki zarządzania międzykulturowego.
Szlify zawodowe zdobywałam w MSZ i telewizji Polsat.
W 2016 roku podjęłam decyzję o pozostaniu we Francji i wtedy narodził
się też blog PARIS BY MONI.
Bardzo lubię bliski kontakt z moimi czytelnikami, dlatego regularnie
wrzucam też vlogi na YouTube'a i daję się podglądać na Instagramie.
Pisanie bloga to dla mnie ogromna radość i cieszę się za każdym razem,
gdy do głowy przychodzi mi kolejny pomysł na wpis.

WYRÓŻNIENIA BLOGA
PARIS BY MONI

O BLOGU
Paris by Moni, czyli najbardziej francuski lifestylowy blog w polskiej

W 2017 roku blog Paris by Moni został
uznany za "wschodzącą gwiazdę blogosfery"
w prestiżowym rankingu Jasona Hunta.

blogosferze.
Inspiruję moich czytelników do poznania Paryża, francuskiego stylu i
radości życia, nazywanej przez Francuzów joie de vivre.

W 2016 roku kanał Paris by Moni na
Instagramie otrzymał wyróżnienie w
rankingu EXPAT FOCUS jako inspiracja dla
podróżników i turystów planujących wyjazd
do Francji.

Czytelnicy przychodzą na bloga Paris by Moni po dawkę rozrywki,
inspiracje modowe i kosmetyczne, a także konkretne informacje, przydatne
przy podróży do Paryża i Oksytanii.
Razem z moim narzeczonym uwielbiamy podróżować, więc na blogu
regularnie pojawiają się również wpisy o tematyce podróżniczej.

CZYTELNICY BLOGA PARIS BY MONI
Czytelnicy bloga Paris by Moni to w 84% kobiety. Najliczniejszą grupą wiekową są osoby w wieku 25-34 lat (45%),
następnie osoby w wieku od 35-44 lat (20%).
85% czytelników bloga mieszka w Polsce, ale rośnie grupa Polonii czytającej bloga Paris by Moni we Francji, Wielkiej
Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
Zgodnie z przeprowadzoną na blogu ankietą, 85% czytelników określa bloga Paris by Moni jako bardzo dobrze
prowadzonego. Największą popularnością cieszą się na blogu wpisy o stylu Francuzek i paryżanek, recenzje kosmetyków,
a także rady dla podróżnych odwiedzających Paryż i Francję.

CO OFERUJĘ:
Wpisy sponsorowane na blogu
Posty sponsorowane w mediach
społecznościowych
Wywiady z ekspertami (w języku angielskim i
francuskim)
Organizowanie konkursów dla
czytelników/obserwatorów
Recenzje (w formie wpisów i vlogów)
Testy
Wyjazdy i eventy
Nie masz pomysłu na kampanię? Daj mi
znać. Na pewno razem coś wymyślimy.

ZASIĘGI W
SOCIAL MEDIACH
Czytelnicy i obserwatorzy bloga Paris by Moni to bardzo
prężnie rozwijająca się grupa. W kwietniu 2017 roku blog
zanotował 483 UU, dokładnie rok później 677 UU odwiedza
bloga dziennie (dane w IV 2018).

Użytkownicy: 8.800 UU (dane z GA)
Sesje: 11.792 (dane z GA)
Instagram: 3782 (konto biznesowe)
Facebook: 814 followersów
Youtube; 408 subskrybcji
Szczegółowe dane z Google Analytics mogę
przesłać na życzenie

CZEMU WARTO ZE MNĄ
WSPÓŁPRACOWAĆ

KONTAKT
parisbymoni@parisbymoni.com

Mam doświadczenie w pracy w mediach i rozumiem, co to jest
poważne podejście do zobowiązań zawodowych
Praca w telewizji newsowej nauczyła mnie szybkiego reagowania,
pracy pod presją czasu i uważności
Posty na blogu tworzę w języku polskim i angielskim, dwujęzyczny
jest również mój Instagram, co umożliwia dotarcie do szerokiej
grupy czytelników - nie tylko polskojęzycznych

parisbymoni.com
www.instagram.com/parisbymoni/

CENY PAKIETÓW:
(PODANE CENY SĄ KWOTAMI BRUTTO)
OPCJA 1 Pakiet srebrny
360 PLN
W pakiecie otrzymujesz pomysł, research, tekst
wyróżniony na stronie głównej przez 2 dni i
promocję tekstu w social mediach (post na stronie na
Facebooku, zdjęcie na Instagramie, Insta Story.)

OPCJA 2 PAKIET ZŁOTY
480 PLN
W pakiecie otrzymujesz:
- BLOG: pomysł na tekst, research, tekst wyróżniony na
stronie głównej przez 4 dni,
- FACEBOOK: Promocję tekstu w social mediach (przypięcie
postu na stronie na Facebooku na 4 dni,
- INSTAGRAM: zdjęcie na Instagramie, rozbudowane Insta
Story: 2 odsłony, nagrane w atrakcyjnej lokalizacji paryskiej).

OPCJA 3 PAKIET PLATYNOWY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

600 PLN
W pakiecie otrzymujesz:
BLOG: pomysł na tekst, research, tekst wyróżniony na
stronie głównej przez 5 dni

Jeżeli nie masz pewności, jaki pakiet reklamowy byłby dla
Ciebie odpowiedni, to napisz maila i postaramy się razem
ustalić ramy naszej współpracy.

FACEBOOK: Promocję płatną na Facebooku i
przypięcie postu na stronie przez 5 dni
INSTAGRAM: zdjęcie na Instagramie i dwujęzyczny opis
(polski, angielski)
Rozbudowaną Insta Story (4 odsłony nagrane w
atrakcyjnej lokalizacji paryskiej), nagraną ponownie po
24 godzinach.
YOUTUBE: produkt będzie pokazany i omówiony na
tygodniowym vlogu paryskim, nagranym w atrakcyjnej
lokalizacji w Paryżu.

Dziękuję za zainteresowanie moim blogiem!
Pozdrawiam - Monika Wojciechowska
parisbymoni@parisbymoni.com

