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Mrągowo jest pięknym mazurskim miastem położonym pomiędzy 5 jeziorami.
O wyborze miasta na miejsce letniego wypoczynku decyduje nie tylko malownicze położenie
ale przede wszystkim bogata oferta kulturalno- rekreacyjna.



ZAPRASZAMY DO MRĄGOWA LATO’ 2018ZAPRASZAMY DO MRĄGOWA LATO’ 2019

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na najbardziej znane
mrągowskie imprezy. Piknik Country, Dni Mrągowa, Festiwal
Kultury Kresowej są markowymi imprezami ściągającymi do
Mrągowa od kilku do kilkudziesięciu tysięcy widzów. Imprezy te
zaliczane są do największych i najatrakcyjniejszych produktów
turystycznych na Warmii i Mazurach. Świadczą o tym zdobyte
tytuły i certyfikaty przyznane miastu Mrągowo przez Polską
Organizację Turystyczną.

Liczymy, że Firma Państwa połączy swoje plany marketingowe
z podejmowanymi przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
działaniami w sezonie letnim 2019. Uważamy, że kojarzenie
marek, produktów i nazwy Firmy z wakacyjnym wypoczynkiem,
ciekawymi projektami kulturalnymi i dobrą muzyką świadczyć
będzie o Państwa zaangażowaniu i wspieraniu działalności
kulturalnej.
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Dlaczego Mrągowo?

"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa" śpiewa Cezary Makiewicz.

Decydując się na sponsorowanie imprez kulturalnych

organizowanych w Mrągowie współuczestniczycie Państwo w:

Największych i najatrakcyjniejszych imprezach na Warmii                       

i Mazurach.

 Imprezach nagłaśnianych i promowanych przez ogólnopolskie             

i regionalne stacje telewizyjne, radiowe oraz prasę.

 Imprezach z udziałem od kilku do kilkudziesięciu tysięcy widzów.

 Imprezach z ponad 30-letnią tradycją, jak chociażby Piknik Country.

 Imprezach z udziałem najbardziej znanych polskich wykonawców 

kabaretowych.

 Imprezach, które odbywają się od czerwca do sierpnia,

z ciekawym programem, gwarantującym wypoczynek przy dobrej

muzyce i zabawę dla całych rodzin.
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Oferta sponsorska obejmuje:

 Przyznanie miana Sponsora Głównego imprezy.

 Informowanie uczestników imprezy oraz środków masowego 
przekazu o fakcie sponsorowania imprezy przez Sponsora.

 Zamieszczenie logo i nazwy Sponsora w relacjach prasowych.

 Wskazania sponsorskie w radiu.

 Umieszczenie logo Sponsora na materiałach promocyjnych imprezy: 
plakaty i afisze, strona internetowa, bannery.

 Zamieszczenie bannerów Sponsora w miejscu organizacji imprezy.

 Ustawienie stoisk firmowych Sponsora.

 Umożliwienie dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora.

 Umożliwienie prowadzenia własnych akcji promocyjno-reklamowych.

 Zamieszczenie banneru Sponsora na stronie internetowej CKiT.
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Liczymy na Państwa zainteresowanie przedstawioną ofertą sponsorską i mamy nadzieję, że przyszła współpraca
będzie korzystna dla obu stron oraz przyniesie Firmie, oprócz prestiżu i umocnienia pozytywnego wizerunku,
wymierne efekty handlowe. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje oraz chętnie dostosujemy ofertę
do oczekiwań Państwa firmy i przekażemy dodatkowe informacje.



Kontakt:

Lech Gołębicki – dyrektor , tel. 89 743 3451, kom. 601 628 003, e-mail:dyrektor@ckit.mragowo.pl

Marta Szymborska - kierownik działu organizacji imprez, tel. 89 7433453, kom. 601628015, e-mail:m.szymborska@ckit.mragowo.pl.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY z CKiT


