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MM Warszawa to pierwszy portal społecznościowy dla mieszkańców stolicy. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie
dzieją się rzeczy ważne. Znajdziecie u nas teksty informacyjne i społeczne, materiały wideo, zdjęcia, linki,
mapy, komentarze, zapowiedzi i relacje . Wszystko po to, by dokładnie, rzetelnie i ciekawie informować Was
o tym, czym żyje Warszawa i jego mieszkańcy. Tym, co nas wyróżnia, są nasze łamy - otwarte dla
wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia. Pisz, fotografuj, bloguj, komentuj, poznawaj ludzi. Zmieńmy
razem nasze miasto! To Wy, mieszkańcy stolicy, żyjąc i działając na co dzień w mieście, sami najlepiej
wiecie, co ważne dla nas wszystkich. Wiemy, że wielu z Was ma mnóstwo do przekazania. U nas także
możecie podzielić się z innymi tym, co sami wiecie. MM Warszawa to miejsce, które każdy z Was może
współtworzyć.Jesteśmy portalem, który udostępnia swoje łamy dla Waszej aktywności. Obojętnie czy masz
lekkie pióro, czy fotograficzne oko, pasję filmową czy motywację do komentowania, a może organizujesz
imprezy lub zajmujesz się ciekawym hobby - dołączając do MM Warszawa możesz samodzielnie publikować
wszystkie informacje ważne dla Ciebie i mieszkańców Warszawy.
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