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ARTekspozycje to połączenie najlepszej 
sztuki z nowoczesną i minimalistyczną 
formą jej prezentacji.

Stronę główną będzie otwierać plakat 
wystawy, który zostanie przygotowany 
przez redakcję Rynku i Sztuki. Następnie 
widz dzięki przejrzystemu menu będzie 
mógł przejść do kolejnych części ARTEks-
pozycji.

Istotnym dla nas aspektem jest część 
merytoryczna każdej wystawy, dlatego 
tekst kuratorski oraz biogram artysty 
zostały umieszczone w osobnych zakład-
kach, a wszystkie dzieła sztuki dopełniają 
szczegółowe opisy.

ARTEkspozycje to przede wszystkim pro-
jekt, którego celem jest wzmocnienie 
marki galerii na rynku sztuki. Dlatego 
zależy nam, żeby część poświęcona opi-
sowi galerii była przestrzenią, w której 
mogą Państwo zarówno opisać historię 
działalności galerii, jak i podkreślić naj-
ważniejsze wystawy i wydarzenia.



Prezentacja wszystkich prac biorących 
udział w wystawie. Prace będę prezen-
towane w przejrzysty i wysmakowany 
sposób. Po kliknięciu poszczególnej pra-
cy obraz zostanie powiększony, a obok 
wyświetlą się szczegółowe informacje 
na temat konkretnego dzieła.

Ostatnią częścią ARTEkspozycji jest 
zakładka, w której znajdują się Państwa 
dane kontaktowe. Dzięki przejrzystemu 
formularzowi potencjalny kolekcjone 
będzie mógł bez problemu skontaktować 
się z Państwem w celu zakupu jednego 
z prezentowanych dzieł. Jesteśmy pewni, 
że ARTEkzpozycje staną się początkiem 
współpracy z nowymi kolekcjonerami 
sztuki.

W ramach jednej wystawy można 
zaprezentować od 10 do 20 dzieł sztuki.

Prezentowane wystawy mogą być 
zarówno indywidualne, jak i zbiorowe.

Czas trwania wystawy wynosi 21 dni. 
Istnieje możliwość wydłużenia tego 
okresu, po wcześniejszych ustaleniach.

Rynek i Sztuka
redakcja@rynekisztuka.pl 
tel. (71) 724 53 06

Więcej informacji



ARTEkspozycje, to wirtualne wystawy publikowane 
na Portalu Rynek i Sztuka. Obecnie internet odgrywa 
kluczową rolę w budowaniu marki i pozycji w świecie 
sztuki, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom odbiorców i stworzyć projekt, który będzie 
doskonałym uzupełnieniem klasycznych ekspozycji. 
Dzięki ARTEkspozycjom widz po zobaczeniu wysta-
wy będzie mógł w dowolnym momencie jeszcze 
raz zobaczyć prace konkretnego artysty w świetnej 
rozdzielczości. Dodatkowo dzieła będą uzupełnione 
częścią merytoryczną oraz identyfikacją wizualną 
Państwa galerii, co znacznie wpłynie na promocję 
i budowanie marki. W ramach współpracy oferujemy 
Państwu dotarcie do znacznie większej liczby odbior-
ców przy wykorzystaniu wszystkich naszych środków 
promocji oraz doradztwo w zakresie budowania 
skutecznej strategii marketingowej.

Rynek i Sztuka to portal łączący wszystkie aspek-
ty związane ze światem sztuki zarówno w Polsce, 
jak i na świecie. Od kilku lat tworzymy przestrzeń, 
w której spotykają się kolekcjonerzy, artyści, krytycy 
sztuki oraz przedstawiciele najważniejszych galerii. 
Dotrzymujemy kroku światowym portalom poświę-
conym rynkowi i sztuce i co najważniejsze, staramy 
się wprowadzić nowe, innowacyjne rozwiązania.

Koncepcja

Budowanie marki galerii




