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LittleMooonster96, Stuu, reZigiusz, JDabrowsky, Masterczulek i Toffiki – to właśnie z tymi młodymi
gwiazdami mediów społecznościowych można się było spotkać pod Galerią Krakowską.
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[cs]

Autor: Adam Wojnar[/cs] 

Mają miliony fanów i zdobyli popularność dzięki aktywności w sieci – najsłynniejsi w Polsce YouTuberzy z okazji Dnia Dziecka pojawili się w Galerii
Krakowskiej. LittleMooonster96, Stuu, reZigiusz, JDabrowsky, Masterczulek i Toffiki opowiedzieli, jak wykorzystać swoje talenty i przebojowość by
zrobić karierę w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych. 

Imprezę poprowadzili Karolina Kowalska i Marek Rusinek. 
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Weź udział w konkursie Wilkinosn i napisz
dialog dla naszych bohaterów! Nagrody
czekają...  więcej

IMGW-PIB ostrzega przed burzami z gradem,
które mogą wystąpić w środę w ciągu dnia oraz
wieczorem. więcej

przychodzimy wam z pomocą. Zobaczcie gdzie
można... więcej

HALLO

WAGs na Euro 2016. Zobacz najpiękniejsze
partnerki piłkarzy z Polski i zagranicy
[GALERIA]

Muhammad Ali nie żyje. Odszedł najlepszy
pięściarz w historii [WIDEO]

Seriale, którymi w latach 90.
żył każdy prawdziwy
mężczyzna [TOP 20]

Potęga wyobraźni. Rysunki,
które przypomną wam, jak to
jest być dzieckiem [GALERIA]
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Trwa festiwal na barcelońskiej
plaży - zobaczcie fotorelację z
Primavery! [ZDJĘCIA]

Sławne sobowtóry
celebrytów, czyli bliźniacy ze
świata show-biznesu
[GALERIA]

"Mamo, żyję" - konto na Instagramie, które
rozwiązuje odwieczny problem [ZDJĘCIA]

Słowackie Tatry gotowe na lato

Czerwiec 2016. Tanie loty z
Krakowa do europejskich
miast! [PRZEGLĄD]

Amerykańscy żołnierze
odwiedzili Małopolskę
[ZDJĘCIA]

Wianki 2016 w Krakowie.
Kto wystąpi? [PRZEGLĄD
WYKONAWCÓW]

Festiwal Muzyki Filmowej 2016 w
Krakowie. Wiedźmin na finał [ZDJĘCIA]
31/05/2016  Aneta Żurek

Life Festival Oświęcim 2016 już
niebawem! Kto wystąpi? [PRZEGLĄD
WYKONAWCÓW]30/05/2016  kr

Photoday w Krakowie. Podniebna
restauracja przed Galerią Krakowską
[WIĘCEJ ZDJĘĆ]27/05/2016  Aneta Żurek, Małgorzata Stuch

Pogoda w poniedziałek, 30 maja
29/05/2016  TVN Meteo Active

Opactwo Cystersów w Mogile [ZDJĘCIA]
28/05/2016  Aneta Żurek  

Energyland EDM Festival w Zatorze.
Znajdź się na zdjęciach [ZDJĘCIA
UCZESTNIKÓW]27/05/2016  red.

Długi weekend majowy 2016. Gdzie
pojechać na wycieczkę? [TOP 10 MIEJSC]
26/05/2016  kr

1

Dzisiaj 18:33  Artur Gac

Manchester United najlepszy w
turnieju U-11 „Murapol Cup” AP
21

Zwycięstwem Manchesteru United zakończył się
rozgrywany po raz siódmy piłkarski turniej
trampkarzy U-11 „Murapol Cup”...

Wczoraj 20:23  pb

Kraków. Reprezentacja
trenowała na stadionie Wisły

Reprezentacja Polski przygotowuje się w
Krakowie do poniedziałkowego meczu z Litwą.
Kadra pod okiem Adama Nawałki...

Reprezentacja Polski stawiła się w
Krakowie [ZDJĘCIA]
Wczoraj 17:00  Krzyk, RP  

Kamil Glik promował swoją książkę w
Bonarce!
Wczoraj 13:51  AG

Reprezentacja Polski w Krakowie!
Wczoraj 09:48  Krzysztof Kawa

Mecz Polska - Litwa 2016 transmisja
online. Gdzie zobaczymy mecz za darmo
w TV?Wczoraj 13:01  Jacek Żukowski/gol24.pl

Polska - Litwa 2016 na żywo. Gdzie
zobaczymy mecz Polski live?
TRANSMISJA ONLINE03/06/2016  Paweł Rusiecki

2

Ranking podstawówek 2016
woj. małopolskiego
Podstawówka  31/05/2016  

Przebudowa terminalu
Kraków Airport [ZDJĘCIA]
Przestrzeń publiczna  03/06/2016

Będzie zakaz handlu w
niedziele? Część kupców
popiera ten pomysł2

TURYSTYKA

SPORT

NAUKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PRACA
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Serwisy branżowe:

Ogłoszenia

Mieszkania Kraków

Domy Kraków

Motoryzacja

Samochody małopolskie

Praca

Praca małopolskie
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Serwisy partnerskie:
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Aktualności
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Program TV

Piłka nożna

Dziennik Polski

Dzienniki regionalne:

www.dziennikbaltycki.pl

Wiadomości Łódź

Wiadomości Śląsk

Wiadomości Kraków

Wiadomości Wrocław

Wiadomości Poznań

Wiadomości Lublin

Express Ilustrowany

Serwisy tematyczne:

Gazeta bezpłatna naszemiasto.pl

Deweloperzy

Nekrologi

Typowanie wyników
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