
pakiety partnerskie



partner strategiczny
ma wyłączność na tytuł Partnera Strategicznego

współtworzy wspólną ogólnopolską kampanię wizerunkową opartą 
o artykuły prasowe, Internet (szacowany zasięg 5 400 000 UU) oraz 
PR

pojpojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (outdoor, plakaty, ulotki, 
radio, prasa)

otrzymuje 2 razy do roku do dyspozycji Salę Operową (po wcześniej-
szym uzgodnieniu i rezerwacji terminu)

otrzymuje 2 razy do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal         
(po wcześniejszym uzgodnieniu i rezerwacji terminu) 

ootrzymuje 12 miejsc na wszystkie wydarzenia biletowane

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń (po wcześniejszych ustaleniach)

otrzymuje możliwość dystrybucji materiałów i prezentów promocyj-
nych, możliwość zajęcia jednego concept store (2m x 2m)

otrzymuje możliwość rozlokowania materiałów promocyjnych 
(plakaty, roll upy) na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

llogotyp Firmy pojawia się na stronie internetowej Centrum         
Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz z przekierowaniem 
na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Firmy pojawia się we wszystkich            
informacjach przekazywanych mediom

informacja o firmie i logotyp zostanie umieszczony w albumie       
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

1.



ma wyłączność na tytuł Partnera Linii Programowej
pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w danej linii pro-
gramowej

otrzymuje raz do roku do dyspozycji Salę Operową (po wcześniej-
szym uzgodnieniu i rezerwacji terminu)

otrzymuje raz do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal (po 
wcześniejszym uzgodnieniu i rezerwacji terminu) 

otrzymuje 4 miejsca na wszystkie wydarzenia biletowane

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń (po wcześniejszych ustaleniach)

otrzymuje możliwość dystrybucji materiałów i prezentów promocyj-
nnych, możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) pod-
czas wydarzeń w danej linii programowej

otrzymuje możliwość rozlokowania materiałów promocyjnych 
(plakaty, roll upy) na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

logotyp Partnera pojawia się na stronie internetowej Centrum         
Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz z przekierowaniem 
na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich       
informacjach przekazywanych mediom

informacja o Partnerze i jego logotyp zostanie umieszczony w albu-
mie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

partner linii programowej

2.



3.

ma wyłączność na tytuł Głównego Partnera Gali

pojawia się w komunikacji Gali Otwarcia Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie

otrzymuje raz do roku do dyspozycji Salę Operową (po wcześnie-
jszych ustaleniach i rezerwacji terminu)

otrzymuje 8 miejsc na wszystkie wydarzenia biletowane

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń (po wcześniejszych ustaleniach)

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzenia

może umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera      
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

llogotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej   
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz z przekie-
rowaniem na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich      
informacjach przekazywanych mediom

informacja o Partnerze i jego logotyp zostanie umieszczony              
w albumie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

partner gali otwarcia



partner sali operowej
ma wyłączność na tytuł Partnera Sali Operowej i nadanie imienia 
Partnera

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w Sali Operowej

otrzymuje 2 razy do roku do dyspozycji Salę Operową (po wcześniej- 
szych ustaleniach i rezerwacji terminu)

ootrzymuje raz do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal               
(po wcześniejszych ustaleniach i rezerwacji terminu)

otrzymuje 10 miejsc na wszystkie wydarzenia biletowane

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń (po wcześniejszych ustaleniach)

ma mma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń w Sali Operowej

może umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera                
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

llogotyp Partnera zostaje umieszczony na stronie internetowej          
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie wraz z przekie-
rowaniem na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich        
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń            
w Sali Operowej

informacja o Partnerze i jego logotyp pojawia się w albumie Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie.

4.



partner sali kameralnej
ma wyłączność na tytuł Partnera Sali Kameralnej i nadanie imienia 
Partnera

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w Sali Kameralnej

otrzymuje raz do roku do dyspozycji Salę Operową (po wcześniej-
szych ustaleniach i rezerwacji terminu)

ootrzymuje 2 razy do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal        
(po wcześniejszych ustaleniach i rezerwacji terminu)

otrzymuje 4 miejsca na wszystkie wydarzenia biletowane

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń w Sali Kameralnej (po wcześniejszych ustaleniach)

ma mma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń w Sali Kameralnej

może umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera      
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

llogotyp Partnera zostaje umieszczony na stronie internetowej     
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie wraz z przekie-
rowaniem na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich     
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń         
w Sali Kameralnej

informacja o Partnerze i jego logotyp pojawia się w albumie Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie.

5.



partner sali baletowej
ma wyłączność na tytuł Partnera Sali Kameralnej i nadanie imienia 
Partnera

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w Sali Baletowej

otrzymuje raz do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal             
(po wcześniejszej rezerwacji terminu)

otrzymuje 2 miejsca na wszystkie wydarzenia biletowane

ma mma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń w Sali Baletowej (po wcześniejszych ustaleniach)

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń w Sali Baletowej

może umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera      
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

llogotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej     
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz z przekie-
rowaniem na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich     
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń         
w Sali Baletowej

informacja o Partnerze i jego logotyp zostanie umieszczony               
w albumie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

otrzymuje rabat na wynajem Sali Operowej.
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partner kina konesera
ma wyłączność na tytuł Partnera Kina Konesera i nadanie imienia 
Partnera

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w Kinie Konesera

otrzymuje raz do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal                
(po wcześniejszej rezerwacji terminu) 

otrzymuje 2 miejsca na wszystkie wydarzenia biletowane

ma mma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń w Kinie Konesera

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń w Kinie Konesera

może umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera       
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

llogotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej      
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz z przekie-
rowaniem na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich      
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń            
w Kinie Konesera

informacja o Partnerze i jego logotyp zostanie umieszczona                
w albumie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

otrzymuje rabat na wynajem Sali Operowej
 

7.



partner alei kultur
ma wyłączność na tytuł Partnera Alei Kultur i nadanie imienia      
Partnera

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w Alei Kultur

otrzymuje raz do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal

otrzymuje 2 miejsca na wszystkie wydarzenia biletowane

ma mma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń w Alei Kultur (po wcześniejszych ustaleniach)

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń w Alei Kultur

może umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera na 
terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

llogotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej Cen-
trum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz z przekierow-
aniem na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich in-
formacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń w Alei 
Kultur

informacja o Partnerze i jego logotyp zostanie umieszczony w albu-
mie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

otrzymuje rabat na wynajem Sali Operowej
 

9.



8.

partner mediateki
ma wyłączność na tytuł Głównego Partnera Mediateki

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie dotyczących Mediateki

logotyp Partnera zostanie umieszczony na terenie Mediateki

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń dotyczących Mediateki (po wcześniejszych ustaleniach)

ma mma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń dotyczących Mediateki

logotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej    
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz                    
z przekierowaniem na stronę Partnera

adnadnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich      
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń    
dotyczących Mediateki

informacja o Partnerze i jego logotyp zostanie umieszczony              
w albumie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

otrzymuje rabat na wynajem Sali Operowej



10.

partner tarasów i ogrodów
ma wyłączność na tytuł Głównego Partnera Tarasów i Ogrodów na 
dachu

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na Tarasach                        
i w Ogrodach na dachu

logotyp Partnera zostanie umieszczony na terenie Tarasów i 
Ogrodów na dachu

ootrzymuje raz do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal (po 
wcześniejszej rezerwacji terminu) 

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń na Tarasach i Ogrodach Widokowych

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń na Tarasach i Ogrodach Widokowych

mmoże umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera     
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

logotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej   
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz                      
z przekierowaniem na stronę Partnera

adnadnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich      
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń        
na Tarasach Widokowych 

informacja o Partnerze i logotyp zostanie umieszczony w albumie 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

otrzymuje rabat na wynajem Sali Operowej



partner miejskiej pasieki 
ma wyłączność na tytuł Głównego Partnera Miejskiej Pasieki

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie dotyczących Miejskiej 
Pasieki

logotyp Partnera na zostanie umieszczony na terenie Miejskiej       
Pasieki

ma mma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń związanych z Miejską Pasieką (po wcześniejszych           
ustaleniach)

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń związanych z Miejską Pasieką 

llogotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej    
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie wraz z przekiero-
waniem na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich      
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń 
związanych z Miejską Pasieką

iinformacja o Partnerze i jego logotyp zostanie umieszczony w albu-
mie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

otrzymuje rabat na wynajem Sali Operowej
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partner wydarzeń
związanych z ekologią

ma wyłączność na tytuł Głównego Partnera Wydarzeń związanych   
z ekologią

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie związanych z ekologią

logotyp Partnera zostanie umieszczony na terenie Ogrodów            
na dachu

ootrzymuje raz do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal              
(po wcześniejszej rezerwacji terminu)

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń związanych z ekologią (po wcześniejszych ustaleniach)

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń związanych z ekologią

mmoże umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera      
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

logotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej   
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz                      
z przekierowaniem na stronę Partnera

adnadnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich      
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń 
związanych z ekologią

informacja o Partnerze i logotyp zostanie umieszczony w albumie 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

12.



13.

partner placu teatralnego
ma wyłączność na tytuł Głównego Partnera Placu Teatralnego

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na Placu Teatralnym

ma mma możliwość umieszczenia logotypu/reklamy Partnera na leżakach 
ustawionych na placu przed budynkiem oraz przestrzeń na wielko-
formatowych donicach i kubikach na Placu Teatralnym w trakcie   
wydarzeń na placu

otrzymuje raz do roku do dyspozycji jedną z mniejszych sal            
(po wcześniejszej rezerwacji terminu)

otrzymuje 2 miejsca na wszystkie wydarzenia biletowane

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń na Placu Teatralnym (po wcześniejszych ustaleniach)

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń na Placu Teatralnym

może umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera      
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

llogotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej    
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie  wraz                    
z przekierowaniem na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich      
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń na 
Placu Teatralnym

iinformacja o Partnerze i jego logotyp zostanie umieszczony              
w albumie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

otrzymuje rabat na wynajem Sali Operowej



14.

partner wydarzeń sportowych

ma wyłączność na tytuł Głównego Partnera Wydarzeń Sportowych

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie związanych ze sportem

logotyp Partnera zostanie umieszczony w okolicy ścianki 
wspinaczkowej

ootrzymuje raz do roku do dyspozycji jedna z mniejszych sal                
(po wcześniejszej rezerwacji terminu)

ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń związanych ze sportem (po wcześniejszych ustaleniach)

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń związanych ze sportem

mmoże umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera        
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

logotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej  
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie wraz z przekiero- 
waniem na stronę Partnera

adnadnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich      
informacjach przekazywanych mediom, dotyczących wydarzeń 
związanych ze sportem

informacja o Partnerze i  jego logotyp zostanie umieszczony              
w albumie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie



partner logistyczny
ma wyłączność na tytuł Partnera Logistycznego

pojawia się w komunikacji wszystkich wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

otrzymuje raz do roku do dyspozycji jedna z mniejszych sal              
(po wcześniejszej rezerwacji terminu)

otrzymuje 4 miejsca na wszystkie wydarzenia biletowane
ma mma możliwość przeprowadzenia własnej akcji promocyjnej podczas 
wydarzeń (po wcześniejszych ustaleniach)

ma możliwość dystrybucji materiałów i gadżetów promocyjnych, 
możliwość zajęcia jednego z concept store’ów (2m x 2m) podczas 
wydarzeń 

może umieścić materiały promocyjne (plakaty, roll upy) Partnera      
na terenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

llogotyp Partnera zostanie umieszczony na stronie internetowej    
Centrum Spotkania Kultur, Facebooku, Instagramie wraz z przekiero-
waniem na stronę Partnera

adnotacja o zaangażowaniu Partnera pojawia się we wszystkich      
informacjach przekazywanych mediom

informacja o Partnerze i jego logotyp zostanie umieszczony w albu-
mie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Oczekiwania:
pełna obsługa logistyczna
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
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16.

partner wydarzenia

inne formy współpracy

W zależności od charakteru wydarzenia:

Partner główny wydarzenia 150 000 – 50 000 złotych
Partner wydarzenia: 50 000 – 5 000 złotych

Szczegółowe informacje przygotowane zostaną w dedykowanych 
wydarzeniom ofertach partnerskich.

zakup „ własnego” fotela/foteli w Sali Operowej 1200 złotych / szt. 

rreklama na pokrowcach foteli w Sali Operowej 20 000 złotych plus 
koszt zakupu pokrowców

Centrum Spotkania Kultur zastrzega sobie prawo 
do dostosowania materiałów promocyjnych 
do założeń komunikacji wizualnej 
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Kontakt z osobą odpowiedzialną:
Anna Lisowska
tel. kom. +48 51 09 93 002
e-mail: anna.lisowska@spotkaniakultur.com



Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie

Plac Teatralny 1
20-029 Lublin

www.spotkaniakultur.com

photo:
Dorota Bielak | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, okładka \
Marcin Tarkowski | okładka, 10, 11 |


