
Oferta patronatu medialnego

Fajnybrzeg.pl to portal internetowy, w którego kręgu zainteresowań leży szeroko pojęta kultura i sztuka. Nasz 

portal adresowany jest do osób aktywnych, pragnących ciekawie spędzić swój wolny czas, a także do wszystkich tych, 

którzy chcą  rozwijać  swoje pasje poprzez udział w różnych wydarzeniach, zajęciach, warsztatach, czy konkursach. 

Kierowany jest także do organizatorów imprez związanych z kulturą, sztuką, nauką, sportem itp. oraz firm działających 

w tej sferze.

Stale  ulepszamy  nasz  serwis  i  gdy  tylko  jest  to  możliwe,  dodajemy  nowe  rozwiązania,  które  ułatwiają 

poruszanie się po portalu. Ciągle pracujemy nad jakością naszych artykułów, tak by w jak najlepszy i przystępny sposób 

informować  o  bogatym  życiu  naszego  miasta  i  jego  bliskich  okolic.  Liczba  osób,  które  korzystają  z  portalu 

Fajnybrzeg.pl wciąż  rośnie,  a  serwis  rozwija  się  dynamicznie,  bo  jesteśmy  wszędzie  tam,  gdzie  dzieje  się  coś 

ciekawego.

Chętnie  obejmiemy  patronatem  medialnym  ciekawe  imprezy i  inicjatywy.  Jeśli  organizujecie  koncert, 

wystawę,  spotkanie, akcję społeczną  lub jakiekolwiek inne wydarzenie skierowane do szerszego grona odbiorców - 

dajcie nam znać, nagłośnimy je poprzez nasz portal.

Z naszej strony zapewniamy:

1. Zamieszczenie materiałów prasowych dotyczących Wydarzenia, dostarczonych przez Organizatora.

2. Umieszczenie  zapowiedzi  wydarzenia  (tekst  i/lub  grafika,  opis,  zdjęcia,  odnośniki  do  strony  oraz  logo 

organizatora) na stronie głównej portalu Fajnybrzeg.pl, najpóźniej na kilka dni przed jego rozpoczęciem.



3. Umieszczenie loga Wydarzenia lub Organizatora w miejscu przeznaczonym dla Partnerów.

4. Zamieszczenie informacji o Wydarzeniu w kalendarzu wydarzeń portalu w dniach, w których się ono odbywa.

5. Przygotowanie i zamieszczenie relacji z Wydarzenia (tekst i fotogaleria).

6. Propagowanie Wydarzenia na oficjalnych kontach na portalach społecznościowych (np. facebook i in.).

Ze strony organizatora oczekujemy:

1. Nadania portalowi Fajnybrzeg.pl statusu Patrona medialnego.

2. Zapewnienie akredytacji dziennikarskiej dla co najmniej 1 osoby reprezentującej portal.

3. Umieszczenie  logo  i/lub  nazwy  portalu  na  materiałach  promujących  wydarzenie  (np.  reklama  prasowa, 

zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, plakaty, afisze, ulotki, bilety, program, zaproszenia) oraz przy artykule o 

Wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora (jeśli taka istnieje).

4. Informację słowną o portalu w zapowiedzi, w trakcie lub w podsumowaniu Wydarzenia (np. na scenie).

5. W przypadku imprez  biletowanych przekazanie  portalowi  kilku  biletów/zaproszeń,  które  rozdysponowane 

będą w konkursach dla internautów.

W zależności od specyfiki i rangi imprezy, ilości oraz jakości materiałów promujących imprezę, wzajemnie 

świadczone usługi regulowane będą odrębną umową.
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