
Kim jesteśmy i co robimy?



Crazy Nauka to największy blog popularnonaukowy w Polsce

Piszemy zrozumiale o tym, co fascynuje nas w nauce: technologiach, środowisku, 
kosmosie, archeologii, medycynie, wynalazkach. 

Nie boimy się trudnych tematów. Jesteśmy rzetelni.

Jesteśmy obecni również w innych mediach:

● prowadzimy audycję “Homo Science” w radiu TOK FM 
● pisujemy regularnie do “Gazety Wyborczej”, Gazeta.pl, WP.pl



Crazy Nauka w liczbach

● dwoje autorów bloga
● troje stałych współpracowników
● około 500 tys. odbiorców miesięcznie
● ponad 5000 materiałów: artykułów, wpisów, wideo, snapów, zdjęć



Gdzie działamy?



415 tys. UU/mies. 
● około 2000 artykułów
● aktywna społeczność 

komentujących z przewagą 
grupy wiekowej 25-34 lata, 
z dużych miast

● platforma promocyjnych 
akcji partnerskich 

Strona CrazyNauka.pl



88 tys. fanów 

● ponad 3000 wpisów
● aktywna społeczność z 

przewagą grupy wiekowej 
25-34 lata, z dużych miast

● platforma promocyjnych 
akcji partnerskich

● autorskie filmy

Facebook



Snapchat
crazy.nauka

ponad 1300 obejrzeń każdego snapa

Instagram
@crazynauka

ponad 2500 obserwujących



Jesteśmy jednym
z najaktywniejszych 
blogów na Facebooku 
w zestawieniach firmy



CrazyNauka.pl

● 50,2% oglądających to kobiety
● 33%, największa grupa, to ludzie w 

wieku 25-34 lat
● najczęściej odwiedzają nas ludzie z 

woj. mazowieckiego (31%), 
małopolskiego (11%), śląskiego 
(10%).

● 51% ogląda nas na urządzeniach 
mobilnych

Dla kogo tworzymy?
Facebook

● 58% naszych fanów to kobiety
● 38%, największa grupa, to ludzie w 

wieku 25-34 lat
● najwięcej naszych fanów czyta nas 

z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, 
Poznania



Współpraca komercyjna

Przygotowujemy wielowymiarowe akcje promocyjne dla partnerów

● indywidualne podejście
● elastyczność
● szeroki zakres tematyczny, czyli nauka i jej obrzeża: technologie, 

motoryzacja, podróże, ochrona środowiska, edukacja
● różne formy i kanały promocji
● przedstawienie naukowego aspektu działań partnera



Proponujemy wiele form współpracy

● artykuły na WWW
● promocja na Facebooku 
● promocja na Snapchacie i Instagramie
● materiały wideo na zamówienie klienta, 

osadzanie produktów w naszych materiałach
● patronaty medialne
● imprezy plenerowe 
● konferansjerka



Przykładowe akcje promocyjne



Cykl 10 Crazy Wypraw samochodami 
Opel i publikacja opisujących je 
artykułów na blogu, wpisów na FB, 
wideo, snapów i zdjęć na Instagramie. 
.

 realizowane we współpracy z



Cykl materiałów (filmy wideo, artykuł) 
na temat fizycznych właściwości wody 
(w tym wody mineralnej) i jej roli dla 
życia na Ziemi oraz znaczenia butelki 
PlantBottle dla środowiska.
.



Cykl artykułów pod hasłem Crazy Dom, 
realizowany we współpracy z IKEA



Prowadzenie imprezy plenerowej w 
Warszawie podczas zaćmienia Słońca 
“Chroń swój wzrok przez cały rok” 
(Essilor i JZO Soczewki Okularowe).



Cykl artykułów w ramach akcji “Świadomie 
o atomie”. Artykuł 
“5 mitów związanych z elektrowniami 
jądrowymi” był jednym z najczęściej 
czytanych naszych tekstów w 2015 roku.



Na tropach polskiej nauki z Lenovo 
Yoga, czyli cykl artykułów o wartych 
odwiedzenia naukowo-podróżniczych 
lokalizacjach w Polsce ze wsparciem 
technologii Lenovo. 



Cykl artykułów na temat zagadnień 
naukowych poruszonych w serii 
“Anatomia głupoty według Richarda 
Hammonda”



O twórcach Crazy Nauki
Aleksandra i Piotr Stanisławscy 
Od ponad dekady piszemy o nauce. Blogerzy z wyboru, dziennikarze naukowi z powołania. Doświadczenie 

wynieśliśmy m.in. z „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Przekroju”, „Focusa”, „Newsweeka”, „Wiedzy i Życia”. 



● Prowadzimy autorską audycję “Homo Science” w radiu TOK FM
● Publikujemy m.in. w “Gazecie Wyborczej”, Gazeta.pl i WP.pl
● Jesteśmy zapraszani jako eksperci m.in. do TVN, TVP, Polsatu oraz do Polskiego 

Radia



Kontakt z Crazy Nauką

Aleksandra Stanisławska
695 980 596

Piotr Stanisławski
507 095 945

✉ info@crazynauka.pl


