SZANOWNI PAŃSTWO,
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę współpracy w związku ze zbliżającą się VII edycją Festiwalu Przeczytani.
W niniejszej ofercie pragniemy podkreślić korzyści płynące ze współpracy z Naszym Stowarzyszeniem, w szczególności:
• Nasze doświadczenie w prowadzeniu największego festiwalu literackiego w Bydgoszczy,
• Markę wydarzenia rozwijaną przez sześć poprzednich edycji,
• Szerokie zainteresowanie festiwalem ze strony mieszkańców Naszego Miasta,
• Nasze zrozumienie Waszych potrzeb w zakresie promocji Waszej firmy i zdobycia ekspozycji medialnej w ramach
Naszego Festiwalu,
• Wsparcie rozwoju świadomości literackiej w Naszym mieście.
Wierzymy, że nasze doświadczenie połączone z Waszym wsparciem pozwoli na sprawne przeprowadzenie kolejnej edycji
Festiwalu Przeczytani, cieszącego się dużą rozpoznawalnością wśród mieszkańców Bydgoszczy. W dalszej części znajdą
Państwo informacje dotyczące zarówno naszego stowarzyszenia jak i szczegóły związane bezpośrednio z tegoroczną edycją
Festiwalu.
W ramach jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku,
Członkowie Stowarzyszenia Trickster

ORGANIZATORZY
STOWARZYSZENIE TRICKSTER
Stowarzyszenie Intelektualistów Niepokornych „Trickster” to stowarzyszenie powołane przez grupę licealistów i
studentów, którego celami są przede wszystkim zachęcanie młodzieży do udziału w kulturze, promowanie kultury
wysokiej oraz tworzenie sytuacji umożliwiających kontakt z literaturą i kulturą. Cele te są realizowane przez organizowanie
spotkań literackich, warsztatów, konferencji naukowych i festiwali literackich organizowanych przez młodzież przede
wszystkim dla młodzieży.

Przy wsparciu: MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
Miejskie Centrum Kultury to największa i najważniejsza w Bydgoszczy miejska placówka kulturalna, zajmująca się kulturą
w sposób interdyscyplinarny. Program instytucji tworzy fachowy zespół specjalistów z takich dziedzin jak: muzyka, teatr,
film, literatura, plastyka, taniec, nowe media i animacja kultury. Wśród nich znajdują się zawodowi, cenieni filmowcy,
poeci, literaci, artyści i teoretycy sztuki. Zespołem kieruje dyrektor Marzena Matowska. Miejskie Centrum Kultury jest
interdyscyplinarnym ośrodkiem popularyzacji kultury we wszystkich jej przejawach i dyscyplinach. Co miesiąc odbywa się
tu ponad 100 różnych działań, od kameralnych warsztatów po spektakularne koncerty. Działaniom instytucji przyświeca
hasło "Nadajemy kulturalny rytm miasta".

POPRZEDNIE EDYCJE
WYBITNI GOŚCIE Z POPRZEDNICH EDYCJI:
• Olga Tokarczuk (laureatka Nagrody Bookera oraz Literackiej Nagroda Nobla)
• Joanna Bator (laureatka Nagrody literackiej „Nike”)
• Robert Makłowicz (dziennikarz telewizyjny, krytyk kulinarny i publicysta)
• Andrzej Stasiuk (pisarz, współzałożyciel wydawnictwa literackiego „Czarne”)
• Szczepan Twardoch (pisarz, autor m.in. „Drach”, „Morfina”)
• Marek Bieńczyk (krytyk literacki, pisarz, autor m.in. „Tworki”, „Terminal”

TEGOROCZNA EDYCJA: 23 MARCA — 4 KWIETNIA 2020
Wybrani goście tegorocznej edycji
• Adam Zagajewski - Poeta, eseista, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1975), Międzynarodowej
Nagrody Neustadt w dziedzinie literatury (2004) i Nagrody Księżnej Asturii (2017).
• Justyna Bargielska - Za swój prozatorski debiut Obsoletki (2010) otrzymała nominację do Paszportów
Polityki oraz Nagrodę Literacką Gdynia, w 2014 nominowana do Nike za Małe Lisy.
• Jáchym Topol - Czeski prozaik i poeta, współtwórca i redaktor magazynów literackich "Revolver Revue" i
"Respekt". W 2015 otrzymał międzynarodową nagrodę literacką Vilenica.
• Jakub Kornhauser - Eseista, krytyk literacki, literaturoznawca, w 2016 otrzymał nagrodę im. Wisławy
Szymborskiej za tom Drożdżownia.
• Michał Olszewski - Szef działu reportażu Tygodnika Powszechnego, reporter, publicysta, W 2015 otrzymał
Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki Najlepsze buty na świecie.
• Tomasz Różycki - Polski poeta, tłumacz, romanista, mieszka w Opolu. Laureat Nagrody Kościelskich, którą
otrzymał za poemat Dwanaście stacji (2004). Wielokrotnie nominowany do nagrody literackiej Nike.

PROPONOWANE WARIANTY WSPÓŁPRACY*
SPONSOR
•

Logo na rollupie z pełną listą
sponsorów;

•

Logo na stronie internetowej.

PATRON

SPONSOR TYTULARNY
•

Wszystkie korzyści wariantu “Patron”

•

•

Wymieniany przed wszystkimi ważniejszymi
wydarzeniami;

Wszystkie korzyści wariantu
“Sponsor”

•

Wymieniany wśród
sponsorów festiwalu;

•

Logo na plakatach, Ulotkach,
programach, publikacjach
prasowych, torbach lnianych;

•

Zamieszczenie informacji o Sponsorze we
wszystkich kanałach komunikacji razem z
Festiwalem (radio, prasa, billboardy, plakaty,
materiały promocyjne);

•

zapewnienie możliwości wzięcia udziału przez
Sponsora w konferencji prasowej dotyczącej
imprezy;

•

Podpisana kopia publikacji
wybranego autora z
dedykacją;

•

umożliwieniu Sponsorowi uruchomienia podczas
imprezy punktu informacyjnego;

•

Rezerwacja 4 miejsc w
pierwszym rzędzie na
dowolne spotkanie autorskie
i warsztaty literackie.

• Możliwość wystąpienia reprezentanta firmy przed
dwoma spotkaniami w trakcie festiwalu i
zaprezentowanie profilu firmy (opcjonalnie).

* Przedstawiona oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

LICZYMY NA:
• Wsparcie finansowe,
• Wzajemną promocję na dostępnych kanałach mediowych (strona Firmy itd.),
• Materiały niezbędne do przeprowadzenia wspólnej kampanii Reklamowej.
PROPONOWANA WIELKOŚĆ WSPARCIA:
• SPONSOR

500 – 2 000 PLN

• PATRON

2 000 – 8 000 PLN

• SPONSOR TYTULARNY

10 000 – 15 000 PLN

KONTAKT

https://www.facebook.com/przeczytani/
mateusz@przeczytani.pl
+48 663 774 041
https://przeczytani.pl/

Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas i
uwagę. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości deklarujemy możliwość
spotkania się i przedyskutowania szczegółów
powyższej oferty.
Zachęcamy do kontaktu.
Mateusz Kuna
Koordynator
+48 663 774 041

