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MAMY PROJEKT DLA WAS!

www.ekoeksperymentarium.pl

Edukacyjne gry
dla dzieci

Portal dla
młodzieży

Wystawa

NIEMAPA
www.niemapa.pl







EKOEKSPERYMENTARIUM 
DLA DZIECI

> 534.000 zagrań rocznie

> 7.000 nauczycieli 
zapisanych do newslettera

Nagroda w międzynarodowym
konkursie projektów edukacyjnych,

organizowanym przez 
Komisję Europejską.

> 400 publikacji w mediach i  Social Mediach

komunikacja z wszystkimi szkołami
podstawowymi i przedszkolami 
(w tym ponad 1.600 szkół podstawowych 
w województwie pomorskim)



ekoGdańsk

ekoGdynia

ekoPomorskie

EkoEksperymentarium jest świetną platformą do dzielenia
się z mieszkańcami wiedzą o ekologicznych działaniach
miast i regionów! 

W grach możemy promować np.:
Zielone działania miast i urzędów
Zielony Budżet Obywatelski
Zielony transport itp.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Pokażmy, że województwo pomorskie
stawia na EKO!







EKOEKSPERYMENTARIUM 
DLA MŁODZIEŻY

Wypełniamy lukę w edukacji
klimatycznej młodzieży (12.18 lat).

Nowoczesna edukacja poprzez filmy, memy,
grafiki, komiksy i gry. 

Merytoryczne treści opracowane z ekspertami,
wpisujące się w podstawę programową.

Komunikacja z wszystkimi szkołami
podstawowymi i ponadpodstawowymi
(w tym ponad 1.800 placówek 
w województwie pomorskim).

Nie powiemy Ci jak być eko - 
ODKRYJ TO SAMODZIELNIE! 



EKOEKSPERYMENTARIUM 
WYSTAWA

> 10.000 odwiedzjących w 2022 roku. 

Rodzinne zwiedzanie i oprowadzanie grup
zorganizowanych ze szkół i przedszkoli.

Sprawdzona formuła - wystawę pokazaliśmy 
w Gdyni, Wrocławiu i Warszawie. 

W 2023 roku wystawa odwiedzi 
kolejne miasta - możemy przyjechać
także na Pomorze! :)

Baw się, doświadczaj i ucz.
Pokazujemy jak być eko 

na co dzień!







NIEMAPA

> 40 wydanych NIEMAP.

> 1.500 wyrysowanych obiektów.

Seria MIEJSKA, REGIONALNA i TEMATYCZNA.

Niemapy aktywizujące seniorów 
i pokazujące miasta dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami.

> 10.000.000 szacowany zasięg hasła NIEMAPA
w internecie.

Weź NIEMAPĘ 
i chodź na spacer!



NIEMAPA KATOWICE 
DLA WSZYSTKICH

NIEMAPA MAZOWSZE (NIE TYLKO)
DLA SENIORÓW



POMORSKIE jest EKO!

Wspólnie wydaliśmy NIEMAPA Gdynia i
NIEMAPA Gdańsk, które cieszyły się
ogromną popularnością wśród
mieszkańców. 

Aktualnie ruszamy z nową serią NIEMAP
EKO, na których będziemy promować
ekologiczne działania miast. 

Pierwszą taką NIEMAPĄ będzie NIEMAPA
Bielsko-Biała. 

Wspólnie możemy stworzyć kolejne!



KONTAKT

j.studzinska@mamyprojekt.pl


