10 maja 2014 roku odbyła się 4. edycja święta stolicy Okno na Warszawę 4. Impreza, organizowana pod hasłem „Miastopodgląd” miała miejsce na dwóch piętrach Domu Towarowego bracia Jabłkowscy, przy ul. Brackiej 25.
Dzięki instytucjom, które wspierały wydarzenie, organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, z których warszawiacy mogli
skorzystać bezpłatnie - wśród nich m.in. pokazy filmów, wykłady i prelekcje, wycieczki i warsztaty, występ teatralny.

Dane liczbowe dotyczące wydarzenia:
•
•
•
•
•
•
•

liczba zapowiedzi prasowych: ok 60 - w tym m.in. Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Onet.pl;
liczba podmiotów biorących udział w imprezie: 65 (w roku ubiegłym - 32);
liczba instytucji wspierających wydarzenie: 8 - Sony Mobile Polska, IKEA, Narodowy Instytut Audiowizualny, Koleje
Mazowieckie, Warszawska Organizacja Turystyczna, Lidex, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, Wydawnictwo Semper;
liczba Patronów Medialnych: 5 - Antyradio, Wawalove.pl, Wiadomosci24.pl, Miesięcznik Skarpa, Coigdzie.pl;
powierzchnia imprezy: ponad 2000 metrów kwadratowych;
czas trwania imprezy: jeden dzień (ok. 11 godzin);
liczba osób odwiedzających imprezę: ok. 6200 (zliczone na podstawie urządzeń, którymi dysponowali pracownicy
ochrony imprezy);

Informacja o Partnerach wydarzenia:
•

plakaty A2 (w liczbie 1000 egz.) projektu Anny Światłowskiej (głównego grafika Muzeum Warszawy) rozwieszone
w klubach i kawiarniach warszawskich oraz w budynku Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy:

•
•
•

ulotki A5 (w liczbie 5000 egz.) kolportowane w klubach, kawiarniach i innych miejscach kultury w Warszawie;
informacja prasowa rozesłana do ponad dwustu serwisów informacyjnych;
wielokrotna reklama na profilu facebookowym Okna na Warszawę (10 000 czytelników, średni zasięg posta: 3400
osób);
reklama na stronie internetowej oknonawarszawe.pl (ok. 32 000 odwiedzin w ciągu miesiąca);

•

•
•

oficjalne podziękowania od organizatorów w dniu wydarzenia, przed finałowym koncertem;
oficjalne podziękowania na stronie oknonawarszawe.pl;

•

oficjalne podziękowania na profilu facebookowym Okna na Warszawę;

Pełna galeria zdjęć z wydarzenia: http://oknonawarszawe.pl/blog/archives/4930
Migawka filmowa: http://www.youtube.com/watch?v=xoDYndjCHSk (tablica Kolei Mazowieckich 1:57’)
Kronika Warszawska: http://youtu.be/ANM3OdIiE9E?t=1m4s
Dziękujemy Państwu za współpracę i mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie na jeszcze większej
imprezie!

