Zakres świadczeń dla Sponsora Tytularnego
III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa – Nowy Tomyśl
2015
1. Nadanie tytułu Sponsora Tytularnego i prawo do umieszczenia nazwy

sponsora w nazwie konkursu w jednym z wariantów.
•

(nazwa sponsora) Basketry Challenge

•

(nazwa sponsora) Basketry Awards
Prawo do używania w/w określenia w odniesieniu do edycji konkursu w
którym nadano status sponsora tytularnego, oraz prawo do umieszczania
takiej nazwy konkursu zawierającej nazwę sponsora we wszystkich
materiałach promocyjnych i informacjach medialnych.

2. Działania promocyjne w Internecie, uruchomione nie później niż 4 m-ce przed

Festiwalem:
 zamieszczenie logo Sponsora wraz z krótką informacją na jego temat
(ok. 250 znaków ze spacjami) i przekierowaniem do jego strony
internetowej w witrynie III Światowego Festiwalu
 Zamieszczenie banera reklamowanego na stronie Stowarzyszenia w
centralnej części strony o przybliżonych wymiarach 10x4 cm na okres
co najmniej 2 lat od podpisania umowy.
 logo Sponsora wraz z przekierowaniem do jego strony internetowej
na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i
Wikliniarzy;
 nazwa Sponsora w internetowych
Stowarzyszenia na Facebooku.

profilach

Festiwalu

i

 Nazwa sponsora w multimedialnych materiałach promocyjnych
zamieszczanych w sieci (np. wpisy na forach internetowych,
publikacje na stronach partnerów festiwalu)
3. Zamieszczenie logo Sponsora we wszystkich materiałach informacyjno –

promocyjnych
Festiwalem:

w

formie

elektronicznej

i

drukowanej,

związanych

z



plakat;



zaproszenie (IV – tylna okładka);



broszury i przewodniki po wystawach festiwalowych;



materiały informacyjne rozsyłane do uczestników.



Logo sponsora na tylnej stronie identyfikatorów uczestników festiwalu



Logo Sponsora na banerach wykorzystywanych na spotkaniach
promocyjnych i konferencjach prasowych.



Nazwa sponsora w płatnych materiałach prasowych zamawianych

przez stowarzyszenie
4. Ustna informacja o Sponsorze - nazwa w spocie reklamowym emitowanym

na antenie Radia Merkury.
5. Pakiet świadczeń związanych z ekspozycją elementów identyfikacji wizualnej

Sponsora w przestrzeni festiwalowej – w Parku Kultury i Wypoczynku przez
wszystkie 3 dni trwania imprezy:
 logo na tablicy o wymiarach 1 x 2 m, umieszczonej pod sceną
główną;
 logo na telebimie;
 zagwarantowane miejsce na ekspozycję baneru reklamowego o
standardowych wymiarach i standardowej konstrukcji (dostarczenie
baneru w gestii Sponsora, montaż po stronie Organizatora);
 możliwość ustawienia roll- upu reklamowego Sponsora w sali
konferencyjnej, gdzie będzie odbywało się Forum dyskusyjne
(uwaga: dotyczy tylko trzeciego dnia Festiwalu);
 logo na slajdzie przewodnim Forum (uwaga: dotyczy tylko trzeciego
dnia Festiwalu);
 zgoda na dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych
Sponsora w trakcie trwania Festiwalu;
 miejsce na nieodpłatne stoisko promocyjne (zabudowa i aranżacja w
gestii Sponsora) .
6. Informacje ustne o Sponsorze, przekazywane przez konferansjera ze sceny

głównej przez 3 dni trwania Festiwalu nie mniej niż trzy razy dziennie.
7. Prawo ufundowania i publiczne wręczenie nagrody w IV Międzynarodowym

Konkursie Plecionkarskim podczas uroczystej Gali na Scenie Głównej.
8. Wręczenie

statuetki
Plecionkarskiego

Grand

Prix

V

Międzynarodowego

Konkursu

9. Prawo umieszczenia logo sponsora wraz z nazwą konkursu na koszulkach

uczestników konkursu.
10. Reklama

Sponsora
w
ekskluzywnym,
fotograficznym
albumie
pofestiwalowym, wydanym w sztywnej oprawie i na wysokiej jakości
papierze.

•

Jedna cała strona w bloku reklamowym sponsorów

•

Jedna cała strona na stronie tytułowej

•

Artykuł o sponsorze na całą stronę w części opisowej festiwalu wraz z
tłumaczeniem na język angielski.

