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Inspirowani Naturą
Inspirowani Naturą to blog dla miłośników architektury i przyrody, nad którym patronat objęła firma
Terra Group. Już od przeszło 7 lat na jego łamach popularyzujemy ideę „Zielonego Miasta” pośród
tysięcy czytelników miesięcznie. Publikujemy ciekawostki ze świata przestrzeni publicznej, niebanalne
treści poświęcone sztuce, światowi roślin i zwierząt, a także relacje z akcji społecznych.

Statystycznie najlepsi...*
JEST NAS CORAZ

WIĘCEJ!
Każdego dnia zagląda do nas około
400 czytelników, a co miesiąc
odnotowujemy wizyty aż do 14 tys.
gości!
Niemalże 25% z nich to stali bywalcy
bloga Inspirowani Naturą, a 75%
czytelników dopiero rozpoczyna
naszą znajomość – wielu zostaje
z nami na dłużej.
*dane za rok 2018

Oni już są z nami!*
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LICZBA SESJI

NOWI UŻYTKOWNICY

LICZBA ODSŁON

POWRACAJĄCY UŻYTKOWNICY

LICZBA
UŻYTKOWNIKÓW

ŚREDNIA DZIENNA
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

160 464
197 480

138 803
*dane za rok 2018

75%
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Od lat codziennie z Wami
“W CENTRUM MIASTA KWIATY”
od tego wpisu rozpoczęła się trwająca nadal przygoda
z redagowaniem Inspirowanych Naturą

4 SIERPNIA 2011 R.
od tego dnia blog stopniowo zapełniał się kolejnymi
treściami

1 WPIS DZIENNIE, 5 W TYGODNIU
siedem lat systematycznego prowadzenia bloga
pozwoliło nam zgromadzić ponad 1000 unikalnych
treści dotyczących zieleni miejskiej, nowoczesnego
miejskiego designu, świata natury oraz sztuki ulicy

OKOŁO 350
tyle osób wypowiedziało się w dyskusji na temat
poszczególnych tematów
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Znajdź nas w Google
INSPIROWANI NATURĄ
TO BLOG PEŁEN
WIARYGODNYCH TREŚCI...

TAG/MIEJSCE
•
•
•
•
•
•

...redagowanych przez specjalistów w dziedzinie
pielęgnacji roślin i aranżowania przestrzeni
publicznych. Profesjonalizm nie oznacza nudy!

W CIEKAWY SPOSÓB
PRZEKAZUJEMY
PRZYDATNE INFORMACJE...

kwiaty w mieście
kwietnik kaskadowy
ample kwiatowe
świąteczna aranżacja miasta
jak ukwiecić miasto
jak ukwiecić kaskadowe konstrukcje kwietnikowe

y
jesteśme!
l
na cze

...na temat roślin i sposobów na poprawienie
estetyki naszych miast – dzięki temu blog stale
utrzymuje się w pierwszej dziesiątce wyników
wyszukiwarki Google.
• ukwiecenie miasta

• donice polietylen

Po prostu Pin it!
INSPIROWANI NATURĄ
TO NIE TYLKO TREŚCI
W FORMIE PISEMNEJ...
...zachęcamy do poznania świata przyrody
i odkrywania uroków nowoczesnych
miast poprzez fotografie i grafiki, które
umieszczamy na portalu Pinterest.
Codziennie odwiedza nas tam średnio
ponad 6 tys. osób z całego świata,
co w skali miesiąca pozwala nam
odnotować wizyty niemalże
280 tys. gości. Obecnie na naszej tablicy
widnieje 6,579 „pinów”, a śledzi nas 914
użytkowników.

https://pl.pinterest.com/inspirowani/

6,579
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ŚREDNIA LICZBA
INSPIRACJI DZIENNIE

2,810

ŚREDNIA LICZBA
ZAANGAŻOWANYCH

7 209

PINÓW (11.09.2018)

5,301

ŚREDNIA LICZBA
ODWIEDZAJĄCYCH DZIENNIE

380,644
ŚREDNIA LICZBA
ODWIEDZAJĄCYCH MIESIĘCZNIE

914

FOLLOWERSÓW

Jesteśmy zgraną społecznością*
Integralną częścią bloga jest profil na portalu Facebook, gdzie nasze poczynania śledzi ponad 12 tys. fanów
z Polski, Europy i świata. W gronie miłośników profilu dominują kobiety, a najczęściej docieramy do odbiorców
w wieku 24-35 lat. Codziennie dołączają do nas kolejni miłośnicy natury, aranżowania przestrzeni publicznych
i nowoczesnego designu.
https://www.facebook.com/inspirowani/

12,200

LUBIĄCYCH (...I STALE JEST NAS WIĘCEJ)

76%
KOBIETY

24%

MĘŻCZYŹNI

24-35 lat
NAJWIĘKSZA
GRUPA WIEKOWA

6 870

REAKCJI (...BO WASZE ZDANIE SIĘ LICZY)

*dane za rok 2018
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Kanały social media, z którymi
związani są Inspirowani Naturą
Staramy się docierać do maksymalnie wielu odbiorców, dlatego aktywnie udzielamy się w kanałach social media.
Poza Facebookiem i Pinterestem znaleźć nas można na Instagramie, Twitterze i Google+, gdzie codziennie
kontaktujemy się z naszymi fanami oraz przekazujemy im najświeższe informacje ze świata Inspirowanego
Naturą.

Z przyjaciółmi raźniej
Mamy wielu
przyjaciół!
Dzielimy się treściami
z najpopularniejszymi portalami
poświęconymi naturze,
architekturze i ekologii. W gronie
przyjaciół mogliśmy również
powitać marki należące do Terra
Group. Krąg zaprzyjaźnionych
adresów stale się powiększa –
systematycznie nawiązujemy
nowe, ciekawe znajomości, które
pozwalają nam odkrywać kolejne
Naturalne Inspiracje. Na fali
popularności bloga uruchomiona
została jego niemiecka wersja
językowa: greenspired.de

Plebiscyt Terra Flower Power
Już od samego początku istnienia bloga organizujemy plebiscyt Terra Flower Power, którego celem jest
wyłonienie i nagrodzenie miast z najpiękniejszą aranżacją zieleni. Do tej pory w konkursie wzięło udział już
przeszło 450 miejscowości z całej Polski, a łącznie oddano niemal 300 tys. głosów!

Co, gdzie, kiedy w plebiscycie?
W lipcu 2012 r. wystartowała pierwsza edycja plebiscytu Terra Flower Power

3 tygodnie
czekamy na nadsyłanie zdjęć

4 tygodnie
trwa głosowanie

4 kategorie nagród
1. największa liczba głosów
2. najlepszy film
3. najlepsze zdjęcie
4. nagroda Organizatora

3 nagrody główne
1. wieża kwiatowa H2000
2. donica Gianto Tablo
3. donica Gianto 120

10 nagród dodatkowych
doniczki ziołowe Brussels herbs Elho

1 nagroda specjalna
publikacja fotografii na kartach
miejskiego kalendarza Terra Group

Co, gdzie, kiedy w plebiscycie?
2 000 sztuk
wynosi nakład kalendarza Terra
ze zdjęciem zwycięzcy

300 000 głosów (około)
oddano w siedmiu edycjach
plebiscytu

585 miast (łącznie)
wzięło udział we wszystkich
edycjach plebiscytu Terra
Flower Power

29 762
osób odwiedziło blog Inpsirowani
Naturą w czasie trwania plebiscytu
2018

130 wzmianek
średnio tyle informacji publikujemy
w sieci i w mediach podczas trwania
każdego plebiscytu

500 razy (około)
mówiono o plebiscycie 2018
w mediach tradycyjnych i internetowych

Oni juz wygrali!
2012

2013

2014

1. Szubin
2. Szprotawa
3. Oświęcim

1. Przecław
2. Łabiszyn
3. Wieluń

1. Pabianice
2. Siemiatycze
3. Karczew

2015

2016

2017

1. Puck
2. Pabianice
3. Giżycko

1. Międzyrzecz
2. Jelcz-Laskowice
3. Kęty

1. Pułtusk
2. Strzelce Opolskie
3. Świnoujście

1. Świnoujście – 26 723 głosy
2. Września – 25 500 głosów
3. Augustów - 20 684 głosy

Nagrody dodatkowe 2018
Chcąc
dodatkowo
wyróżnić
maksymalnie
wiele
pięknych
miast, a jednocześnie docenić nie
tylko ich piękne ukwiecenie, ale
również wyjątkowo zaangażowaną
społeczność, wraz z siódmą edycją
otworzyliśmy nową kategorię
nagród: nagrodę specjalną od
Organizatora.

W 2018 roku na szczególne wyróżnienie zasłużyli
mieszkańcy Kęt, Ciechanowa oraz Legnicy – przyznane
po długotrwałej naradzie wielkie donice to prezent dla Was!

Setki pięknych miast...
Dziesiątki miast walczy
o tytuł Najpiękniejszego!

edycja 2012 54
edycja 2013 87
edycja 2014 118
edycja 2015 98
edycja 2016 144
edycja 2017 84
edycja 2018 127

...tysiące oddanych głosów
edycja 2013 2 060
edycja 2014 3 119
edycja 2015 3 819
edycja 2016 84 275
edycja 2017 84 979
edycja 2018 121 000

Liczba głosów oddanych
w plebiscycie stale rośnie!

Pisali o nas ponad 500 razy!*

*dane za rok 2018

Świnoujście zwycięzcą edycji 2018!
Z okazji piątej, jubileuszowej edycji
plebiscytu
Terra
Flower
Power
postanowiliśmy
wręczyć
zwycięzcy
specjalną statuetkę. Tym samym
zaczęliśmy
tradycję
dodatkowego
nagradzania Najpiękniej Ukwieconego
Miasta w Polsce. Pierwszy, wyjątkowy
egzemplarz, który wykonał zielonogórski
artysta Robert Tomak, trafił do
Międzyrzecza.
Już rok później statuetka zawitała do
Pułtuska - Najpiękniej Ukwieconego
Miasta roku 2017. W tym roku nagroda
trafiła do Świnoujścia!
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Już 7 edycji kalendarza Terra Group
i Inspirowanych Naturą

Blog Inspirowaninatura.pl
śnie
tak wła
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Robimy to dla Was!
“Składam g r a t u l a c j e - ale
dla Twórców PLEBISCYTU. Dzięki
Wam
nasze
miasta
zaczęły
«rozkwitać». Rywalizacja skutkuje
lepszym ogólnym wyglądem miast.
INSPIROWANI NATURĄ - dziękuję :)”
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“(...) Aktualnie zbieramy środki żeby na wiosnę
móc coś ulepszyć w naszej okolicy. Zaczęliśmy
się dogadywać, a rozmowa pod blokiem lub na
klatce już nie kończy się na zdawkowym: «Dzień
dobry». Dziękuję bardzo za inspirację i za to co
zmieniacie również w moim osiedlu! Wielkie
dzięki! :)”

Dołącz do nas!
Chcesz być
Zainspirowany Naturą?
Prowadzisz bloga na temat zieleni? Jesteś
architektem lub urbanistą i chcesz podzielić
się swoją wiedzą? Pragniesz wypromować
swoje miasto? A może masz inny pomysł na
współpracę? Daj znać, czekamy właśnie na
Ciebie!
“Blog inspirowaninatura.pl tworzymy dla
miłośników zieleni miejskiej i architektury
krajobrazu... Czyli właśnie dla Ciebie!”

Natalia Zalopana Autorka Bloga
marketing@inspirowaninatura.pl

