MARECKIE CENTRUM
EDUKACYJNOREKREACYJNE

Mareckie Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjne
to najnowocześniejsza
i najnowsza lokalna
placówka kulturalnooświatowa oraz największy
ośrodek sportu i rekreacji
w mieście Marki.
Celem nadrzędnym MCER
jest zapewnienie
przestrzeni do tworzenia
oraz wzmacniania więzi
w społeczności lokalnej
i zapewnienie wspólnych
przeżyć między
pokoleniami.

Oferta sponsorska
Kultura
2019

WSPIERAJ,
ZOSTAŃ
SPONSOREM!

Stawiamy
na
różnorodność
i
staramy
się
trafić
do każdego widza, słuchacza
oraz odbiorcy naszej oferty
kulturalnej.
Już od samego początku naszej
działalności
jesteśmy
zaangażowani
w
dyskusje
społeczne co do jej zakresu,
organizujemy
spotkania
z mieszkańcami, aktywizując
i
informując
o
naszych
atrakcjach kulturalnych oraz
artystycznych.

MCER to idealne miejsce dla organizacji
wydarzeń artystycznych i kulturalnych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
począwszy od koncertów, występów
artystów polskiej i zagranicznej sceny
rozrywkowej, poprzez spektakle teatralne,
pokazy taneczne i artystyczne, występy
kabaretowe, stand-up’y, projekcje filmowe
i wiele, wiele innych….
Organizowane przez nas wydarzenia
cieszą się niezwykłą popularnością nie
tylko wśród mieszkańców miasta Marki
i okolic, ale także osób przyjezdnych
oraz turystów.
Realizacja tak bogatej oferty
programowej nie byłaby możliwa
bez wsparcia finansowego Sponsorów.

WSPIERAJ,
ZOSTAŃ
SPONSOREM!

Sponsorowanie kultury to inwestycja,
a w przypadku wydarzeń
organizowanych przez MCER
to zarazem gwarancja, że wsparcie
przeznaczane jest na przedsięwzięcia
najlepsze w swoich kategoriach.

Szeroki wachlarz naszej oferty pozwala
odnaleźć najdogodniejsze pole
do wsparcia swojej marki i budowania
wizerunku każdej z firm i instytucji,
bez względu na profil działalności.
Dzięki działalności sponsoringowej
masz możliwość budowania
i utrwalania pozytywnego wizerunku
jako instytucji przyjaznej ludziom
i biznesowi.
To także doskonała okazja na
wypromowanie swojej marki jako
organizacji otwartej i wrażliwej
na materialne i duchowe potrzeby
społeczności lokalnej oraz organizacji
dbającej o rozwój jej świadomości
kulturowej.

Proponujemy rozwiązania i formy
obecności Sponsora, które uwzględnią
Państwa oczekiwania, odpowiedzą
na potrzeby rynkowe oraz wesprą
realizację Państwa strategii
marketingowej i promocyjnej.

Sponsoring postrzegamy jako rodzaj współpracy
i partnerstwa.
Ważne są dla nas długotrwałe kontakty
i zadowolenie naszych partnerów, dlatego
rozwiązania promocyjne chcemy dopasować
do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Współpraca z MCER stwarza ciekawe
możliwości promowania i sponsorowania
ważnych dla dorobku kulturalnego wydarzeń
artystycznych, teatralnych i filmowych.

Zachęcamy Państwa do podjęcia wyzwania !

Jesteśmy otwarci na różne pomysły, a także sami
chętnie podsuwamy ciekawe rozwiązania, znając
specyfikę
naszych
działań
artystycznych
i ich możliwości marketingowe.

OFERTA SPONSORSKA

Proponujemy objęcie tytułu Sponsora Głównego MCER na wybrany okres
(np. rok lub sezon teatralny). Tytuł daje znakomitą możliwość skorzystania
w pełni z marketingowego potencjału naszych działań. Umożliwia prezentację i reklamę
firmy oraz pełen wachlarz sposobów ekspozycji logotypu podczas trwania całego
sezonu artystycznego. Przede wszystkim pozwala jednak podkreślić prestiż Państwa
Firmy w świadomości odbiorców. Roczny sponsoring szacowany jest na 50.000 złotych.

SPONSOR GŁÓWNY – 50.000 ZŁ
Pierwsza i wyróżniona pozycja wśród sponsorów MCER na wszystkich materiałach
promocyjnych. Dwukrotnie większe od pozostałych partnerów i sponsorów logo na
wszystkich materiałach kierowanych do mediów oraz na materiałach promocyjnych
wydarzeń.
Umieszczenie reklam i logo na wszystkich materiałach poligraficznych dotyczących
spektakli, projekcji i wydarzeń organizowanych przez MCER – plakaty, ulotki,
programy, zaproszenia.

Umieszczenie logotypu Sponsora Głównego na biletach na wszystkie wydarzenia w
sezonie artystycznym MCER.
Umieszczenie logotypu Sponsora Głównego na tablicy przy drzwiach wejściowych
do MCER.
Udostępnienie powierzchni na umieszczenie reklam, banerów czy standów Sponsora
Głównego w budynku MCER, w miejscach dobrze wyeksponowanych dla widzów.
Umożliwienie rozdawania lub ekspozycji materiałów promocyjnych w MCER.
Oficjalne podziękowanie dla Sponsora Głównego odczytane przez konferansjera lub
artystów ze sceny podczas realizacji wydarzeń artystycznych Sceny MCER.

Pakiet zaproszeń na każdy wybrany przez Sponsora Głównego spektakl / projekcję
filmową / kabaret itp. MCER w okresie trwania umowy.
Zamieszczenie logotypu z bezpośrednim linkiem do strony internetowej Sponsora
Głównego na głównej stronie internetowej MCER.
Zamieszczenie logotypu Sponsora Głównego w newsletterze przesyłanym regularnie
do osób z listy mailingowej MCER.
Umożliwienie realizacji akcji promocyjnej podczas wydarzeń artystycznych w czasie
trwania sezonu teatralnego.
Możliwość realizacji gali, konferencji lub spotkania biznesowego Państwa Firmy w
siedzibie MCER.
Przekazanie materiałów fotograficznych z wybranego wydarzenia z możliwością
wykorzystania do celów PR Sponsora Głównego, wydruku materiałów promocyjnych i
gadżetów.
Podziękowanie na profilach społecznościowych MCER.
Możliwość załączenia materiałów promocyjnych w trakcie wybranych wydarzeń ,
możliwość prezentacji oferty sponsora podczas wybranych wydarzeń organizowanych
przez MCER (np. dystrybucji materiałów promocyjnych, samplingu).
Przygotowanie i przekazanie szczegółowego raportu z realizacji projektu, po jego
zakończeniu.

WSPIERAJ,
ZOSTAŃ
SPONSOREM!

OFICJALNY SPONSOR – 30.000 zł
Proponujemy Państwu objęcie opieką sponsorską konkretnych wydarzeń
artystycznych MCER.
Tytuł Oficjalnego Sponsora to możliwość skojarzenia marki Państwa
Firmy z konkretnym wydarzeniem, tematem lub określonym odbiorcą.
Półroczny sponsoring szacowany jest na 30.000 złotych.

Umieszczenie logo Oficjalnego Sponsora
na wszystkich materiałach MCER kierowanych
do mediów oraz na materiałach promocyjnych
wydarzeń.
Umieszczenie reklam i logo na wszystkich
materiałach poligraficznych dotyczących
spektakli, projekcji i wydarzeń organizowanych
przez MCER – bilety, plakaty, ulotki,
programy, zaproszenia.
Udostępnienie powierzchni na umieszczenie
reklam, banerów czy standów Oficjalnego
Sponsora w budynku MCER, w miejscach
dobrze wyeksponowanych dla widzów.
Umożliwienie rozdawania lub ekspozycji
materiałów promocyjnych w MCER.
Pakiet zaproszeń na wybrany spektakl /
projekcję filmową / kabaret itp. MCER
w okresie trwania umowy.

Zamieszczenie logotypu z bezpośrednim
linkiem do strony internetowej Oficjalnego
Sponsora na głównej stronie internetowej
MCER.
Przekazanie materiałów fotograficznych
z wybranego wydarzenia z możliwością
wykorzystania do celów PR Oficjalnego
Sponsora, wydruku materiałów promocyjnych
i gadżetów.
Podziękowanie na profilach społecznościowych
MCER.
Możliwość załączenia materiałów
promocyjnych w trakcie wybranych wydarzeń ,
możliwość prezentacji oferty Oficjalnego
Sponsora podczas wybranych wydarzeń
organizowanych przez MCER (np. dystrybucji
materiałów promocyjnych, samplingu).
Przygotowanie i przekazanie szczegółowego
raportu z realizacji projektu, po jego
zakończeniu.

PARTNER WSPIERAJĄCY – 10.000 zł
Proponujemy Państwu objęcie opieką sponsorską konkretnych wydarzeń artystycznych MCER.
Tytuł Partnera Wspierającego to możliwość skojarzenia marki Państwa Firmy z konkretnym wydarzeniem, tematem lub
określonym odbiorcą. Półroczne partnerstwo szacowane jest na 10.000 złotych.

Umieszczenie reklam i logo na wszystkich
materiałach poligraficznych dotyczących
spektakli, projekcji i wydarzeń organizowanych
przez MCER – bilety, plakaty, ulotki, programy,
zaproszenia.
Umożliwienie rozdawania lub ekspozycji
materiałów promocyjnych w MCER.
Pakiet zaproszeń na wybrany spektakl /
projekcję filmową / kabaret itp. MCER
w okresie trwania umowy.
Zamieszczenie logotypu z bezpośrednim linkiem
do strony internetowej Partnera Wspierającego
na głównej stronie internetowej MCER.
Przekazanie materiałów fotograficznych
z wybranego wydarzenia z możliwością
wykorzystania do celów PR Partnera
Wspierającego, wydruku materiałów
promocyjnych i gadżetów.
Podziękowanie na profilach społecznościowych
MCER.
Przygotowanie i przekazanie szczegółowego
raportu z realizacji projektu, po jego
zakończeniu.

Wsparcie pozafinansowe
OFICJALNY DOSTAWCA
Alternatywą dla wsparcia finansowego jest wsparcie
w postaci darowizny lub wypożyczenia konkretnych
materiałów.
Są to takie formy wyposażenia rzeczowego jak:
organizacja cateringu podczas premiery / koncertu,
druk materiałów promocyjnych i informacyjnych,
gadżety, dokumentacja fotograficzna i inne,
W przypadku zainteresowania tą formą wsparcia
pozafinansowego zapraszamy do bezpośredniego
kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
Ul. Wspólna 40-42, 05-270 Marki
tel.: +48 22 676 79 69
www.mcer.pl

Renata Sowińska
r.sowinska@mareckieinwestycje.pl
kom.: +48 602 387 407
Jesteśmy na:

