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Białystok, 11.05.2021r. 
 
 
                                   Podlaskie Stowarzyszenie Tańca 
                             Ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10 
                                   15-703 Białystok 

Instytut Teatralny 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

 W imieniu organizatorów Festiwalu Kalejdoskop 2021 zapraszam do zapoznania się  
z ofertą współpracy przy realizacji XVII edycji festiwalu, która odbędzie się  
w dniach 17-20 czerwca 2021 roku w Białymstoku.  

Festiwal jest najważniejszą i największą imprezą promującą taniec współczesny w północno-
wschodniej Polsce. XVIII edycja Kalejdoskopu zostanie zrealizowana w oparciu o nowy temat przewodni - "Tyle 
powodów do świętowania". W centrum naszego zainteresowania znajdzie się celebrowanie 18 lat festiwalu, 
który otwiera umysły i dusze na taniec, docenienie spotkania z drugim człowiekiem, budowanie dialogu wśród 
odbiorców oraz przezwyciężanie trudów czasów pandemii w twórczości cenionych choreografów i tancerzy.  

W ciągu 4 dni, poza spektaklami, zrealizowany zostanie szeroki program wydarzeń festiwalowych, 
m.in.: taneczne lunche, instalacje, site specific, rozmowy z widzami, spacer międzypokoleniowy, wystawa. 
Festiwal promuje szeroko rozumianą sztukę współczesną, w tym przede wszystkim, taniec współczesny. 

Odbiorcy festiwalu to między innymi osoby zainteresowane tańcem (pasjonaci, artyści, teoretycy 
i krytycy tańca). Od wielu lat do Białegostoku przyjeżdżają tancerze i twórcy, żeby prezentować swoje dzieła, 
wymieniać się doświadczeniem, nawiązywać nowe kontakty i rozwijać swoje umiejętności. Odbiorcami 
festiwalu będą także mieszkańcy Białegostoku oraz całego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem młodych 
artystów, zaangażowanych w twórczość taneczną, muzyczną, rysunkową, fotograficzną i teatralną.  

W ramach współpracy dla patronów medialnych oferujemy Państwu pakiet usług promocyjno-
reklamowych, które zostaną wykonane podczas promocji oraz realizacji wydarzenia Festiwal Kalejdoskop 2021.  

Wierzymy, że ewentualna współpraca przyczyni się do powstania wydarzenia kulturalnego na 
najwyższym poziomie i przyniesie obu stronom korzyści m.in. możliwość dotarcia do ceniącego dobrą jakość, 
szerokiego grona odbiorców. 

Do pisma załączamy propozycję pakietu patronackiego.  

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii bądź wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 
 

Z poważaniem, 
Koordynator  ds. promocji 

Anna Kalinowska 
Tel: 507 588 907,  

E-mail: kalejdoskop@danceoffnia.pl 
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OFERTA WSPÓŁPRACY – PATRONAT MEDIALNY 

 

W ramach współpracy proponujemy Państwu następujący pakiet usług promocyjnych: 

1. Umieszczenie logo Firmy: 
 Na zaproszeniach przeznaczonych dla gości; 
 Na plakatach, programach oraz folderach; 
 Na stronie internetowej Festiwalu Kalejdoskop; 
 Na stronach zaprzyjaźnionych firm, instytucji, partnerów; 
 W spocie reklamowym wyświetlanym na telebimach na terenie miasta Białystok 
 W Social Mediach: na oficjalnym fanpage’u Festiwalu Kalejdoskop na Facebooku, na stronie 

internetowej www.festiwal-kalejdoskop.pl oraz na Instagramie Podlaskiego Stowarzyszenia 
Tańca. 

2. Umożliwienie umieszczania i rozprowadzenia materiałów reklamowych we wszystkich miejscach 
realizacji festiwalu, wśród uczestników i publiczności (z wyłączeniem przestrzeni scenicznej teatru);  

3. Przekazanie firmie 1 dwuosobowego zaproszenia na cały Festiwal Kalejdoskop 2021; 
4. Przekazanie firmie 2 dwuosobowych zaproszeń na wybrane spektakle do rozdania  

w konkursach; 

Ze strony partnera oczekujemy deklaracji jakie czynności mogą zostać wykonane na rzecz festiwalu. Poniżej 
przedstawiamy przykładowe zobowiązania partnera:  

 zapowiedzi na 3 tygodnie przed wydarzeniem na stronie internetowej Patrona; 
 zapowiedzi na tydzień przed wydarzeniem; 
 przeprowadzenie reportażu lub/i wywiadu z dyrektorami/gośćmi/uczestnikami festiwalu; 
 umieszczenie baneru reklamowego festiwalu na stronie Patrona na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 

Festiwalu; 
 umieszczenie plakatu z logami patronów i sponsorów wraz z zapowiedziami i informacjami na stornie 

Patrona; 
 publikacja szczegółowego programu Festiwalu Kalejdoskop 2021; 
 promowanie Festiwalu Kalejdoskop 2021 w Social Mediach takich jak np. Facebook czy Instagram; 
 publikacja fotorelacji z Festiwalu Kalejdoskop 2021 na stronie internetowej Patrona; 
 propozycja promocji i informacji o festiwalu wynikających z dodatkowych możliwości Patrona; 

 

Mamy nadzieję, że powyższa oferta będzie dla Państwa atrakcyjnym zaproszeniem do współpracy. 

Wyżej wymienione propozycje na Państwa życzenie mogą zostać zmodyfikowane, aby  
w pełni spełniały Państwa oczekiwania i stanowiły skuteczny element promocji Państwa firmy. 
 
Kontakt w sprawie oferty, uzgodnienia warunków współpracy oraz Państwa sugestii: 

Koordynator  ds. promocji 
Anna Kalinowska 
Tel. 507 588 907 

E-mail: kalejdoskop@danceoffnia.pl 
 


