Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy
ZOSTAŃMY PARTNERAMI! - OFERTA SPONSORSKA

Win-win

czyli to nasze wspólne zwycięstwo!

Biznes to szukanie szans - poszukajmy
ich wspólnie!
Kultura i sport za dotacje państwowe nie
mogą się w pełni rozwijać - by iść naprzód
niezbędne są środki finansowe. Z kolei
sektor biznesu potrzebuje innowacji,
kreatywności, których nie brakuje
sektorowi kultury: stwórzmy sytuacje, w
których każdy będzie zwycięzcą!
Dodatkowo dotrzemy do nowych
odbiorców kultury, którzy teraz są
klientami biznesu oraz naszych gości,
którzy wejdą do grona Państwa klientów
Działając teraz budujemy przyszłe
pokolenia. Dzieci i młodzież
przychodzący na nasze zajęcia to w
przyszłości odbiorcy usług sektora
biznesu, którzy Państwa firma będzie
dobrze się kojarzyła.

Kim jesteśmy
Instytucją kultury i sportu z gminy Choroszcz, którą tworzą
pracownicy i mieszkańcy. Centrum jest znane i (mamy
nadzieję) lubiane! Robimy mnóstwo inicjatyw stawiając na
współpracę z mieszkańcami, za co w kwietniu 2018 roku
nagrodziło nas Narodowe Centrum Kultury jako jeden z 5
ośrodków w Polsce! W ostatnich latach realizowaliśmy
projekty: Ucieczka z szuflady (Fundacji "ORLEN - DAR
SERCA"), Terenowe Centra Kultury (program ministerialny
Kultura Dostępna), Dom Kultury+ (program Narodowego
Centrum Kultury). Współpracowaliśmy też m. in. z
Instytutem Teatralnym, Polsko-Amerykańską Fundacją
Wolności, czy Urzędem Miejskim w Choroszczy.
Możemy pochwalić się organizacją Międzynarodowego Dnia
Ogórka (w 2018 roku imprezę odwiedziło 30 tyś. gości),
Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy (40 tyś. osób w
2018 roku), Biegu Konstytucji i Niepodległości.
Gościliśmy zespół Wilki, zespół Akcent, Kabaret Rewers,
Kabaret pod Wyrwigroszem, Jacka Kleyffa, Stare Dobre
Małżeństwo, Krzysztofa Daukszewicza i wielu innych
rozpoznawanych artystów.

A na co dzień
Prowadzimy edukację
kulturalną i sportową. W
codziennych zajęciach bierze
udział nawet 500 osób!

Angażujemy się we współpracę ze
szkołami i organizacjami
pozarządowymi.

Tworzymy akcje społeczne: Kawiarenka
Kulturalna, Zaczytany Dom Kultury, tablica
"Za co lubię Centrum Kultury", w planach
jest ogródek społeczny - rozwinięcie
ubiegłorocznej inicjatywy odpoczynku na
leżakach przy Placu Brodowicza

Sponsor, czyli kto?

Biznes jest potrzebny kulturze.

W zamian oferujemy promocję Państwa
firmy podczas imprezy:
• zamieszczenie logotypu Państwa firmy
na fanpage'u, stronach internetowych
(kultura.choroszcz.pl,
jarmark.choroszcz.pl, fanpage XXX
Jarmarku Dominikańskiego w
Choroszczy)
• zamieszczenie logotypu Państwa firmy
na materiałach promocyjnych imprezy
(plakaty, ulotki)
• wymienianie Państwa firmy w gronie
sponsorów ze sceny podczas imprezy
• zamieszczenie baneru reklamowego
podczas imprezy w okolicach sceny
• zamieszczenie reklamy na Stadionie
Miejskim w Choroszczy oraz w Gazecie
w Choroszczy (wyd. internetowe oraz
papierowe; kontakt mailowy
sport@choroszcz.pl)
• ustawienie roll-upu sponsora, kolportaż
ulotek w siedzibie instytucji (ul.
Sienkiewicza 29, Choroszcz)
• zaproszenia do udziału w
organizowanych przez nas inicjatywach i
wydarzeniach

Kultura może nawiązać owocną
współpracę z sektorem biznesu.
Podejmijmy wyzwanie i stwórzmy
wspólnie projekt, który stanie się
powodem do dumy dla obu storn!

Liczymy na zainteresowanie nawiązaniem
współpracy. W celu przybliżenia oferty lub
rozpoczęcia współpracy prosimy o kontakt z:
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy
ul. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszczu
tel: 725-357-788
e-mail: kultura@choroszcz.pl

XXX Jarmark
Dominikański w
Choroszczy
4 sierpnia 2019 r. w Parku przy
Muzeum Wnętrz Pałacowych
gwiazda: Chłopcy z Placu Broni
stoiska handlowe, strefy zabaw
dla dzieci
konkursy sponsorskie
rozgrywane na scenie
zespoły rozrywkowe, folkowe
możliwość stoiska,
umimeszczenia banneru przy
scenie

