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Najbardziej energetyczny Jazz Festiwal w Polsce
OFERTA SPONSORSKA

Zostańmy Partnerami
– oferta sponsorska „GrajEwo Jazz Festiwal”
W dniu 26 sierpnia 2021 r. startuje pierwsza edycja „GrajEwo Jazz Festiwal” - Najbardziej
energetycznego jazz festiwalu w Polsce. Wydarzenia o wyjątkowym charakterze, tworzonego
w partnerstwie publiczno-prywatnym przez ludzi z pasją, którzy nie boją się realizować swoich
marzeń.
Będzie to możliwe dzięki współpracy organizatorów:

- Miasto Grajewo
- Grajewskie Centrum Kultury
- Restauracja BALTON
oraz partnerów strategicznych:

- Mazowiecki Klaster ICT (Krajowy Klaster Kluczowy)
- Klaster Energetyczne Grajewo
W bieżącym roku artystkami, które uświetnią ten wyjątkowy festiwal będą: EWA URYGA oraz
IZA EWA ZAJĄC wraz ze swoimi zespołami. Jesteśmy też w trakcie negocjacji z ikoną polskiego
jazzu EWĄ BEM.
Planujemy, że w pierwszej edycji weźmie udział ok. 200 słuchaczy, wśród których będą nie tylko
mieszkańcy Grajewa, ale także osoby przyjezdne. Liczymy na to, że w kolejnych latach festiwal
rozszerzy swoją formułę i stanie się wydarzeniem kulturalnym o ponadregionalnym znaczeniu –
promującym miasto Grajewo i wszystkich partnerów zaangażowanych w jego organizację. Warto
znaleźć się w tym wyjątkowym towarzystwie byśmy wspólnie mogli „Wyzwalać energię ludzi”.
Jesteśmy przekonani, iż organizacja w naszym mieście wydarzenia kulturalnego o tak wysokiej
randze jest doskonałą okazją, aby Państwa ﬁrma połączyła swoje plany marketingowe z jej
wsparciem. Przyczyni się to tym samym do budowania w świadomości wszystkich jej uczestników
i odbiorców wizerunku Państwa ﬁrmy, jako mecenasa wydarzeń kulturalnych.

„Wyzwalamy energię ludzi”

Dysponujemy licznymi, skutecznymi narzędziami promocyjnymi. Naszym Partnerom – w zakresie
adekwatnym do zaangażowania – możemy zaproponować przyznanie odpowiedniego tytułu:
sponsora, sponsora głównego, mecenasa z prawem wykorzystania go do własnych celów
marketingowych.
W ramach partnerstwa oferujemy promocję Państwa ﬁrmy podczas „GrajEwo Jazz Festiwal”:
+ zamieszczenie logotypu Państwa ﬁrmy na fanpage'u, stronach internetowych
Grajewskiego Centrum Kultury,
+ zamieszczenie logotypu Państwa ﬁrmy na materiałach promocyjnych imprezy
(plakaty, ulotki, spoty),
+ wymienianie Państwa ﬁrmy w gronie sponsorów ze sceny podczas wydarzenia,
+ możliwość umieszczenia Państwa materiałów reklamowych (baner, winder itp.)
w przestrzeni, w której będzie organizowany festiwal,
+ emisji państwa reklamy przed seansami kinowymi,
+ ustawienie roll-upu sponsora, kolportaż ulotek w naszych placówkach (3 obiekty),
+ zaproszenia do udziału w organizowanych przez nas inicjatywach i wydarzeniach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty sponsorskiej.
Jesteśmy otwarci na dostosowanie naszej oferty do Państwa potrzeb i spersonalizowania działań
promocyjnych. Wszystkie szczegóły współpracy ustalamy indywidualnie. W razie potrzeby zakres
współpracy może regulować stosowna umowa. W przypadku zainteresowania dalszą współpracą
zapraszamy do kontaktu z nami.

PAKIET/OFERTA

MECENAS

1000 zł

SPONSOR
GŁÓWNY
1001 – 3000 zł

Zamieszczenie logotypu na materiałach promocyjnych:
plakaty, ulotki – materiały eksponowane na słupach i
planszach ogłoszeniowych w całym mieście

+

+

+

Umieszczenie logotypu w spocie promującym imprezę

+

+

+

Wyczytywanie partnera przez konferansjera podczas
trwania festiwalu.

+

+

+

Podziękowania w mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram, tik tok, YouTube)

+

+

+

Pisemne podziękowanie po imprezie

+

+

+

Zestaw upominkowy gadżetów GCK i Miasta Grajewo

+

+

+

Reklama w kinie przed seansami filmowymi (spot do
30 sekund)

20 seansów

40 seansów

60 seansów

Kolportaż ulotek sponsora na terenie obiektów GCK

1 obiekt

2 obiekty

3 obiekty

2 os.

3 os.

4 os.

Ekspozycja logo Partnera oraz aktywny link na stronie
głównej gckgrajewo.pl.

+

+

Możliwość ustawienia banerów, rollapów, żagielków na
terenie festiwalu

1

2

Dwuosobowa wejściówka na bankiet pofestiwalowy

+

+

Nieodpłatny bilet wstępu na festiwal

Bezpłatne wejście dla dwóch osób na wydarzenia
organizowane przez GCK do końca 2021 roku

SPONSOR

> 3000 zł

+

Najbardziej energetyczny Jazz Festiwal w Polsce

Kontakt:
Grajewskie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 20
19-200 Grajewo

www.gckgrajewo.pl
Tomasz Dudziński – dyrektor
tel. 608 056 808, e-mail: tomasz.dudzinski@gckgrajewo.pl

Przemysław Waczyński – kierownik działu programowego
tel. 86 272 29 91, e-mail: przemyslaw.waczynski@gckgrajewo.pl

Organizatorzy:

Partnerzy strategiczni:

