DNI GRAJEWA 2021
oferta sponsorska

dni grajewa 2021
10-11 lipca 2021
Zostańmy Partnerami – oferta sponsorska
„Dni Grajewa” to kulminacyjne wydarzenie sezonu kulturalnego
o charakterze artystycznej imprezy masowej, która trwa dwa dni.
Bogata, ambitna i różnorodna oferta programowa imprezy jest
przeznaczona dla widzów w każdym wieku. Opiera się na
prezentacji mieszkańcom miasta i przyjezdnym gościom różnych
gatunków muzycznych, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Oprócz występów na scenie odbędzie się Festiwal Smaków
Food Trucków, zaś Grajewskie Centrum Kultury jak co roku
zorganizuje strefę chillout i familijną. Zapraszamy Państwa do
stania się częścią tej inicjatywy.

Przez dziesiątki lat podczas wydarzeń organizowanych przez
Grajewskie Centrum Kultury bawiło się tysiące osób. Na scenerie
podczas poprzednich edycji imprezy wystąpiły gwiazdy
muzyczne takie jak:

◦

Enej,

◦

Natalia Szroder

◦

Golec uOrkiestra,

◦

Maleo Regge Rockers

◦

Sylwia Grzeszczak

◦

Sławomir,

◦

Blue Cafe

◦

Feel,

◦

Sarsa

◦

Mrozu

◦

Kalvi&Remi

◦

Kasia Kowalska

Dni Grajewa 2021 + Festiwal Smaków Food
Trucków
9 lipca 2021
od 10:00 Festiwal Smaków Food Trucków

10 lipca 2021 r.:
od 10:00 Festiwal Smaków Food Trucków
18:00 koncert Boney Fame
19:30 koncert Future Folk
21:00 koncert Gwiazdy Daria Zawiałow

11 lipca 2021 r.:
od 10:00 Festiwal Smaków Food Trucków
17:00 koncert Joanna Aleksandrowicz
19:00 koncert Joe Cocker - Śpiewa Jacek Kawalec z Orkiestrą

i inne atrakcje:
strefa zabaw, dmuchane budowle, konkursy, strefa chillout

ZAWIAŁOW

Partner, czyli kto?
W ramach partnerstwa oferujemy promocję Państwa ﬁrmy
podczas Dni Grajewa 2021:
• zamieszczenie logotypu Państwa ﬁrmy na fanpage'u,
stronach internetowych Grajewskiego Centrum Kultury,
Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka oraz
Grajewskiej Izby Historycznej
• zamieszczenie logotypu Państwa ﬁrmy na materiałach
promocyjnych imprezy (plakaty, ulotki, spoty)
• wymienianie Państwa ﬁrmy w gronie sponsorów ze sceny
podczas imprezy
• zamieszczenie baneru reklamowego podczas imprezy
w okolicach sceny i na terenie imprezy
• emisji państwa reklamy przed seansami kinowymi
• zaproszenia do udziału wydarzeniach organizowanych przez
Grajewskie Centrum Kultury
• ustawienie roll-upu sponsora, kolportaż ulotek w naszych
placówkach (3 obiekty)
• zaproszenia do udziału w organizowanych przez nas
inicjatywach i wydarzeniach

Kim jesteśmy?
Grajewskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury.
Prowadzimy wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju
i upowszechniania kultury oraz gromadzenia, trwałej ochrony
i promowania dóbr kulturowo-historycznego dziedzictwa miasta
i regionu. W naszej strukturze działają Centrum Tradycji
Mleczarstwa – Muzeum Mleka oraz Grajewska Izba Historyczna.
W naszych progach swoje pasje rozwijają artyści z Zespołu
Pieśni i Tańca Grajewianie, Miejskiej Orkiestry Dętej i wielu
innych grup twórczych. Nasza placówka - Muzeum Mleka,
otrzymała certyﬁkat specjalny Polskiej Organizacja Turystycznej
i znalazła się na łamach magazynu National Geographic.
Jesteśmy otwarci na dobre pomysły i współpracę. Postaramy się
pomóc w ich realizacji.

Grajewskie Centrum Kultury Online
Nasza instytucja działa w internecie. Każda z naszych placówek
posiada stronę internetową. Mamy zbudowaną dużą liczbę
odbiorców, do których docieramy z naszymi informacjami. Nasze
strony na Facebooku cieszą się dużym zainteresowaniem:

Grajewskie Centrum Kultury
ponad 4000 obserwujących

Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka
ponad 1200 obserwujących

Grajewska Izba Historyczna
ponad 900 obserwujących

Ponadto działamy na Youtubie, Instagramie i Tik Toku.

Współpraca z mediami
Podczas naszych wydarzeń współpracujemy z mediami
o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Do tej pory korzystaliśmy
z partnerstw medialnych:

•

TVP 3

•

Polskie Radio Jedynka

•

Polskie Radio Białystok

•

Polo TV

•

Super Express

•

Gazeta Współczesna

•

Wrota Podlasia

•

Grajewo 24.pl

•

e-grajewo.pl

•

Gazeta Grajewska

Formy współpracy
Grajewskie Centrum Kultury jest otwarte na współpracę
w rożnych formach. Oprócz standardowych rodzajów promocji
Państwa marki podczas Dni Grajewa 2021, których przykłady
przedstawiamy poniżej, możemy zaoferować także szereg
dodatkowych, spersonalizowanych działań promocyjnych.
W celu omówienia szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Kontakt
Mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać satysfakcjonującą współpracę, która przyniesie korzyści obu stronom.
W celu omówienia szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Grajewskie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 20
19-200 Grajewo
Tomasz Dudziński – dyrektor
tel. 608 056 808,
e-mail: tomasz.dudzinski.pl
Przemysław Waczyński – kierownik działu programowego
tel. 86 272 29 91,
e-mail: przemyslaw.waczynski@gckgrajewo.pl

www.gckgrajewo.pl

