
NAPOWIETRZACZ
K U L T U R Y

OFERTASPONSORSKA

2021
Kiedy?
26 - 27 czerwca
3 - 4 lipca
17 - 18 lipca
31 lipca - 1 sierpnia
14 - 15 sierpnia
28 - 29 sierpnia

Wstęp bezpłatny
Uwaga limit miejsc*
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Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów 
także w tym roku będzie organizował naPowie-
trzACZ Kultury. To plenerowe, cykliczne wydarzenie, 
dzięki któremu przez całe wakacje dajemy płoccza-
nom namiastkę normalności w postaci koncertów, 
kina pod chmurką, spotkań z autorami, udziału                   
w warsztatach plastycznych, tanecznych i innych 
kulturalnych wrażeń.

NaPowietrzACZ to odpowiedź na kulturalne potrze-
by mieszkańców Płocka. Przez sześć letnich weeken-
dów nasze podwórko zamieniać się będzie w strefę 
dobrej zabawy, relaksu i pozytywnej energii. Wszyst-
ko jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa                  
i reżimu sanitarnego.

Nasza impreza odbywać się będzie w nastę-
pujących terminach: 26-27 czerwca, 3-4 
lipca, 17-18 lipca, 31 lipca – 1 sierpnia, 14-15 
sierpnia oraz 28-29 sierpnia. Każda z edycji 
posiadać będzie inną tematykę, aby zapew-
nić odpowiednią rozrywkę wszystkim. 

Dzięki Państwa wsparciu to wydarzenie 
może nabrać jeszcze większego wymiaru. 
Dodatkowe finansowanie pozwoli nam 
zwiększyć atrakcyjność poszczególnych 
wydarzeń.



PAKIETY SPONSORSKIE
Pakiet Brązowy
            2000 PLN
. Przyznanie tytuły Sponsora imprezy
. Ekspozycja logotypu na materiałach  
  drukowanych – ulotki, banery, billboardy, 
  plakaty
. Ekspozycja logotypu w mediach 
  społecznościowych organizatora – 
  dedykowany post
. Ekspozycja logotypu w mobilnej aplikacji 
  oraz w wydawnictwie MiastO!Żyje
. Informacja o współpracy w materiałach 
  prasowych dotyczących wydarzenia



PAKIETY SPONSORSKIE
Pakiet Srebrny
            5000 PLN
. Wszystkie świadczenia z Pakietu Brązowego
. Możliwość dołączania starterów do materiałów
  prasowych podczas konferencji
. Wymienianie nazwy Sponsora podczas imprezy 
. Możliwość ekspozycji i kolportażu materiałów
  promocyjnych Sponsora na terenie imprezy



PAKIETY SPONSORSKIE
Pakiet Złoty
            10000 PLN
. Wszystkie świadczenia z Pakietów
  Brązowego i Srebrnego
. Ekspozycja nośników reklamowych
  na terenie imprezy –np. flagi, balony, banery
. Zamieszczenie logotypu na identyfikatorach
  i koszulkach wolontariuszy



PAKIETY SPONSORSKIE
Pakiet Platynowy
            20000 PLN
. Wszystkie świadczenia z Pakietów
  Brązowego, Srebrnego i Złotego
. Tytuł Współorganizatora wybranego
  weekendu



Możliwości barterowe: 

Do współpracy barterowej poszukujemy spon-
sora strefy chilloutu, która przez 6 tygodni 
będzie miejscem relaksu uczestników wyda-
rzenia. Strefa może zostać obrandowana przez 
sponsora, który zyska także wszystkie świad-
czenia z Pakietów Brązowego i Srebrnego. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy, 
jesteśmy otwarci na rozmowy i negocjacje.                     
W przypadku zainteresowania niniejszą 
ofertą prosimy o kontakt działem promocji 
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.



KONTAKT
Dział Promocji

Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
im. Themersonów
tel. 24 366 43 38
e-mail: promocja@pokis.pl

www.pokis.pl


