
Zorganizuj z nami

Dni Milanówka 

31.08.2019 / 1.09.2019

Zaprezentuj swoją firmę podczas 

imprezy na stadionie Turczynek



SzanowniPaństwo,

Milanowskie Centrum Kultury pragnie zainteresować Państwa współpracą przy organizacji wydarzenia Dni
Milanówka, które odbędą się 31 sierpnia 2019 oraz 1 września 2019 r. Pierwszy dzień odbędzie się na Stadionie
Miejskim Turczynek , drugi w centrum Milanówka. Będzie to największe wydarzenie tego roku, które zgromadzi
kilka tysięcy mieszkańcówMilanówka i okolic.

W trakcie imprezy 31 sierpnia 2019 odbędą się:

Animacje dla dzieci, Wesołe miasteczko, Strefa relaksu, DJ, Zlot FOOD TRUCKÓW, Mecz piłkarski, Pokazy
DIRT JUMP.

Koncerty na scenie głównej, wystąpią m.in: SONIA M, FLORENCE JENKINS PROJECT, Varius Manx

1 września 2019 odbędzie się Koncert Chopinowski w wykonaniu Warsaw Opera Quartet

Szczegóły dostępne będą na stronie www.mckmilanowek.pl, www.milanowek.pl oraz wszelkich
współpracujących mediach.

Wierzymy, że zechcą Państwo nawiązać z nami współpracę przy tym wydarzeniu, nie tylko ze względu na wysoki
poziom organizacyjny i artystyczny, który staramy się wypracować, ale przede wszystkim z uwagi na jego realne
walory marketingowe.

W dalszej części znajdziecie Państwo kilka słów o organizatorach imprezy, a także korzyści jakie możemy
Państwu zaproponować.

Prosząc o kontakt drogą poczty elektronicznej lub telefoniczny i możliwość osobistego spotkania celem
szerszego zaprezentowania, pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie.

Aneta Majak
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

a.majak@mckmilanowek.pl

Sekretariat MCK
tel. (22) 758 32 34

sekretariat@mckmilanowek.pl



Miasto Milanówek

Milanówek od zachodu graniczy z Miastem Grodzisk Mazowiecki, od południowego wschodu z Miastem

Podkowa Leśna, a od północnegowschodu z Miastem Brwinów.

Milanówek stanowi integralną część Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, w którego skład wchodzą

również miasta: Brwinów i Podkowa Leśna. Odległość Milanówka od zachodniej granicy Warszawy wynosi 15

km, a od centrum 26 km.

Milanowskie Centrum Kultury

Milanowskie Centrum Kultury to instytucja kreująca życie kulturalne i krzewiąca ruch artystyczny. Głównym

celem działalności MCK jest edukacja dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i sztuki, zarówno

profesjonalnej jak i amatorskiej, w projektach i programach o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim

i ogólnopolskim. Służy mieszkańcom w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu

naturalnej potrzeby aktywności.

Różnorodne formy aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, festiwale, imprezy plenerowe, warsztaty,

przeglądy, a także wieczorki, bale i zabawy, pokazy, spotkania - są wyrazem zaangażowania w tworzenie

atrakcyjnego, nowoczesnego ośrodka dostępnego szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców oraz

przyjaznemu twórcom i artystom.



ZASIĘG INFORMACJI O WYDARZENIU

LP. Rodzaj promocji Szacowany zasięg

1 Reklama zewnętrzna 20 000 OSÓB

2 Reklama radiowa (Radio Bogoria). 150 000 OSÓB

3 Prasa i portale lokalne 30 000 OSÓB

4 Media społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter) 150 000 OSÓB

RAZEM OKOŁO 350 000 OSÓB



LP. Rodzaj pakietu i wysokość dotacji ze strony firmy
Wariant I BRĄZOWY 

SPONSOR 1 000 zł

Wariant II SREBRNY 

SPONSOR 3 000 zł

Wariant III ZŁOTY  

SPONSOR                

5 000 zł

1

Prawo do posługiwania się tytułem „Sponsor 

Główny” - Większe o minimum 50% logo 

Sponsora w porównaniu z innymi partnerami i 

patronami medialnymi w reklamach prasowych, 

plakatach, ulotkach oraz innych materiałach 

drukowanych związanych z Wydarzeniem

TAK

2

Większe o minimum 30% logo Sponsora w 

porównaniu z innymi partnerami i patronami 

medialnymi w reklamach prasowych, plakatach, 

ulotkach oraz innych materiałach drukowanych 

związanych z Wydarzeniem. Nie dotyczy 

Sponsora Głównego.

TAK TAK

3 Wymienienie nazwy Sponsora ze sceny TAK TAK TAK

4 TAK

5 Prawo do ekspozycji stoiska lub namiotów 

promocyjnych na terenie imprezy

TAK TAK

6 Certyfikat z podziękowaniem TAK TAK TAK

7 Umieszczenia logo Sponsora z aktywnym linkiem 

w zakładce wydarzenia na stronie 

www.mckmilanowek.pl

TAK TAK TAK

PAKIETY

Zaproszenia przedstawiciela sponsora do 

wywiadu, który ukaże się na stronie 
www.mckmilanowek.pl




