F TEL
2020

live online

oferta
sponsorska

F TEL
2020

Szanowni Państwo,
z przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu ofertę sponsorską pierwszego
w Polsce festiwalu teatrów lalkowych online. W tym roku wędrowne teatry z bogatą
ofertą artystyczną i edukacyjną dedykowaną dzieciom i młodzieży, zagoszczą online
w placówkach oświatowych i rodzinnych domach. Nowa forma wydarzenia stwarza
doskonałą okazję do promocji Waszej marki i zwiększenia grona potencjalnych
odbiorców zarówno wśród uczestników Festiwalu, jak i tysięcy osób, do których
docierają informacje o tym unikatowym w skali kraju wydarzeniu. Jednorazowo
emitowane w naszych mediach społecznościowych spektakle ,,Baśń o rycerzu bez
konia” oraz ,,Calineczka” obejrzało ponad 10 000 widzów.
Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną, tegoroczna edycja przeniesiona
zostanie do przestrzeni Internetu. Profesjonalny streaming zapewni telewizyjną
jakość relacji na żywo ze sceny oraz studia festiwalu.
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Festiwal FOTEL jest jedynym wydarzeniem artystycznym w Polsce skupiającym wędrowne zespoły
teatrów lalkowych. Impreza ma charakter familijny, a jego nadrzędną misją jest edukacja kulturalna
dzieci i młodzieży. Ponadto celem Festiwalu jest przywołanie historycznej roli objazdowego teatru
lalkowego, który odegrał dużą rolę w budowaniu polskiej kultury na prowincji. FOTEL przybliża
najmłodszym odbiorcom międzynarodowe bogactwo kulturowe na przykładzie zaproszonych
artystów – lalkarzy z kraju i zagranicy.
Do tej pory Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a najmłodsza publiczność
z entuzjazmem uczestniczyła we wszystkich atrakcjach organizowanych w ramach wydarzenia.
FOTEL odbywał się w Juszkowie, miejscowości położonej nad rozlewiskiem Raduni. Miasteczko
festiwalowe z rozbudowaną infrastrukturą sceniczną i bogatą strefą warsztatową dla dzieci
przyciągało uwagę, nie tylko lokalnych mieszkańców, ale również wielu gości z całego regionu.
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2 wirtualne sceny
25 spektakli online
3 warsztaty online
24 scenariusze lekcji
> 75 000 widzów
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ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna
Gminy Pruszcz Gdański

Organizatorem Festiwalu jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy
Pruszcz Gdański, samorządowa jednostka kultury z ponad 20-letnim
doświadczeniem. Celem instytucji jest prowadzenie działalności rozwijającej
i zaspakajającej potrzeby kulturalne zarówno dzieci, jak i dorosłych. Duże
doświadczenie jakim dysponuje Ośrodek potwierdzają licznie organizowane
wydarzenia: warsztaty artystyczne, wystawy, spotkania autorskie, imprezy
plenerowe, koncerty, spektakle teatralne. OKSiBP administruje dwiema
bibliotekami oraz nowoczesną Mediateką w Straszynie.
Gmina wiejska Pruszcz Gdański jest położona w aglomeracji Trójmiasta i liczy 30
sołectw na obszarze 142 km2.
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1/2
pakiety sponsorskie
PLATYNOWY
15 000 zł

Logo na stronie internetowej i Facebook’u
Festiwalu - zasięg 1290 osoby
Logo na stronie internetowej i Facebook’u
OKSiBP - zasięg 4055 osób
Logo na stronie internetowej i Facebook’u
Gminy Pruszcz Gdański - zasięg 7627 osoby
Prezentacja ﬁrmy na Facebook’u
Festiwalu - zasięg 1290 osoby
Prezentacja ﬁrmy na Facebook’u
OKSiBP - zasięg 4055 osoby
Prezentacja ﬁrmy na Facebook’u
Gminy Pruszcz Gdański - zasięg 7627 osoby
Logo w drukowanej ulotce Festiwalu*
- nakład 10 000 egzemplarzy
Logo w katalogu podsumowującym Festiwal
- nakład 500 egzemplarzy
Logo na plakatach promujących Festiwal
- nakład 250 egzemplarzy
Logo w lokalnym dwumiesięczniku „Gminne Strony”
dostarczanym bezpośrednio do każdego domostwa na terenie
gminy Pruszcz Gdański - nakład 8300 egzemplarzy

ZŁOTY

10 000 zł

SREBRNY
5 000 zł

BRĄZOWY
1 000 zł
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2/2
pakiety sponsorskie
PLATYNOWY
15 000 zł

Reklama całostronicowa w katalogu podsumowującym
Festiwal - nakład 500 egzemplarzy
Logotyp na banerach promujących wydarzenie
- zasięg 150 km2
Logo i wzmianka o sponsorze w ﬁlmie podsumowującym
Festiwal - dostępność on-line
Udział przedstawiciela ﬁrmy w uroczystym otwarciu
Festiwalu - live online z Cieplewa
Emisja spotu reklamowego - 3 razy dziennie
Plansza z logotypem przed każdym spektaklem

Przekazanie materiałów promocyjnych (zdjęcia, ﬁlmy)
z Festiwalu do wykorzystania przez sponsora w komunikacji
wewnętrznej, zewnętrznej i medialnej

* - druk i dystrybucja ulotek zależna od bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego

ZŁOTY

10 000 zł

SREBRNY
5 000 zł

BRĄZOWY
1 000 zł
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niezbędne informacje dotyczące wydarzenia

czas i miejsce:
23 - 26 września 2020
Stream na stronie internetowej festiwaljuszkowo.pl

grupa docelowa
Działania realizowane w ramach Festiwalu skierowane są docelowo
do dzieci i młodzieży oraz opiekunów osób nieletnich. Poza spektaklami
online odbędą się: spotkania z artystami - związane ze sztuką lalkarską
oraz warsztaty. Dodatkowymi odbiorcami zadania są opiekunowie osób
nieletnich (rodzice, dziadkowie), którzy mają możliwość spędzenia
czasu wolnego z dziećmi w familijnej, domowej atmosferze przed
ekranami odbiorników.
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ubiegłoroczni patroni:

media internetowe:
e-teatr.pl, teatrdlawas.pl, teatralny.pl, czasdzieci.pl, qlturka.pl,
swierszczyk.pl, Radio Spin i wiele innych
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Dodatkowo informacje na temat Festiwalu będą publikowane na fanpage'ach na portalu
Facebook.com, którymi administrują organizatorzy festiwalu: Gmina Pruszcz Gdański oraz OKSiBP
w Cieplewie.
Kampania promocyjna ﬁrmy, która zdecyduje się być sponsorem wydarzenia rozpocznie się
od momentu podpisania umowy i przekazania przez ﬁrmę materiałów promocyjnych.
Wszystkie przedstawione w ofercie działania promocyjne mogą podlegać negocjacjom
i modyﬁkacjom w zależności od Państwa potrzeb. Szczegóły współpracy zostaną ustalone
indywidualnie, a zasady współpracy będzie regulowała umowa sponsorska.
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Izabela Nowak
Koordynatorka Festiwalu

+48 601 063 272
i.nowak@festiwaljuszkowo.pl

BIURO FESTIWALU
Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy
Pruszcz Gdański
83-031 Cieplewo,
ul. Długa 20a

Natalia Bruska
Specjalistka ds. promocji

+48 880 479 783
n.bruska@festiwaljuszkowo.pl

www.festiwaljuszkowo.pl

www.facebook.com/festiwal.juszkowo

www.kulturatutaj.pl

www.facebook.com/oksibp
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