
200 PLN 500 PLN 1000 PLN

20% zniżki na pozostałe formaty 50% zniżki na pozostałe formaty 

• promocja wydarzenia w: 
kalendarzu wydarzeń;
• publikacja relacji z wydarzenia 
objętego patronatem (w formie 
tekstu i zdjęć/filmu gotowych do 
publikacji).

• promocja wydarzenia w: 
kalendarzu wydarzeń;
• publikacja relacji z wydarzenia 
objętego patronatem (w formie 
tekstu i zdjęć/filmu gotowych do 
publikacji);
• promocja wydarzenia w:
mediasferze społecznościowej 
Rynku i Sztuki;
• wysyłka informacji w 
newsletterze Rynku i Sztuki.

• promocja wydarzenia w: 
kalendarzu wydarzeń;
• publikacja relacji z wydarzenia 
objętego patronatem (w formie 
tekstu i zdjęć/filmu gotowych do 
publikacji).
• promocja wydarzenia w:
mediasferze społecznościowej 
Rynku i Sztuki;
• wysyłka informacji w 
newsletterze Rynku i Sztuki;
• promocja wydarzenia (wystawa, 
wernisaż, spotkanie, wykład, 
pokaz itp.) na kartach serwisu w 
formie ogłoszenia.

• promocja wydarzenia w: 
kalendarzu wydarzeń;
• publikacja relacji z wydarzenia 
objętego patronatem (w formie 
tekstu i zdjęć/filmu gotowych do 
publikacji).
• promocja wydarzenia w:
mediasferze społecznościowej 
Rynku i Sztuki;
• wysyłka informacji w 
newsletterze Rynku i Sztuki;
• możliwość umieszczenia 
baneru reklamowego o wielkości 
300x250px na stronie głównej 
serwisu na okres dwóch tygodni.

Z Państwa strony oczekujemy: 
• krótkiej informacji prasowej nt. wydarzenia (wystawa, wernisaż, spotkanie, wykład, pokaz itp.)  wraz z dodatkowymi materiałami (logotyp, zdjęcia,  

zapowiedzi video itp.) w formie pozwalającej na ich publikację w serwisie;
• umieszczenia logotypu Rynku i Sztuki na wszystkich materiałach promujących wydarzenie (plakaty, ulotki, katalogi itp.);
• umieszczenia logotypu Rynku i Sztuki stronie internetowej wydarzenia w formie aktywnego przekierowania do strony głównej serwisu 

(hiperłącze: http://rynekisztuka.pl);
• mile widziane umieszczanie informacji o podjęciu współpracy z Rynkiem i Sztuką w mediasferze społecznościowej (facebook, twitter, etc.).

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu obowiązków serwisu w ramach współpracy patronackiej (patrz. Pozostałe możliwości promocji). W przypadku 
zainteresowania poniższymi możliwościami prosimy o wyszczególnienie ich w wiadomości dotyczącej patronatu. Warunki współpracy zawierającej 
króteś z poniższych ustalane są indywidualnie. 

Pozostałe możliwości promocji:
• przygotowanie kompletnej relacji z wydarzenia objętego patronatem przez redakcję Rynku i Sztuki;
• przygotowanie i/lub korekta informacji prasowej z możliwością obsługi graficznej wydarzenia;  

* Wszelkie materiały dotyczące naszej działalności, oraz których publikacja przewidziana jest w ramach współpracy patronackiej (logotypy, 
opisy etc.) dostępne są na kartach serwisu.

Dodatkowe informacje:
• Prezentacja Katalogu Rynku i Sztuki: http://rynekisztuka.pl/wp-content/uploads/2013/04/prezentacja-katalog-web.pdf
• Prezentacja Portalu Rynek i Sztuka: http://rynekisztuka.pl/wp-content/uploads/2013/04/prezentacja_portal_web.pdf
• Reklama: http://rynekisztuka.pl/reklama/
• Regulamin: http://rynekisztuka.pl/regulamin/
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Kontakt:
Redakcja portalu Rynek i Sztuka

redakcja@rynekisztuka.pl
tel. +48 717156310
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