OFERTA PATRONATU MEDIALNEGO W PORTALU
INTERNETOWYM ŁUKÓW24.PL

Łuków24.pl
ul. Prusa 4a, 21-400 Łuków

ZAPROŚ NAS DO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA!
Patronat medialny to rodzaj sponsoringu, w którym firma lub firmy z sektora mass mediów (np. telewizja, radio, gazeta, portal internetowy)
udostępniają przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele promocji podmiotu lub wydarzenia (kulturalnego, sportowego, społecznego).
Portal internetowy Łuków24.pl obejmuje patronatem medialnym ważne wydarzenia i imprezy: wystawy, spotkania, uroczystości, koncerty,
akcje społeczne, wydarzenia sportowe, kulturalne, oświatowe, artystyczne, samorządowe oraz komercyjne. Jeżeli jesteś organizatorem
ciekawej inicjatywy - poinformuj nas o tym! Informacja oraz relacja z Twojej imprezy trafi do szerokiego grona odbiorców!

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE UDZIELANIA PATRONATÓW MEDIALNYCH
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Osobą odpowiedzialną po stronie Łuków24.pl za przyznawanie patronatów medialnych jest Redaktor Naczelny, zaś stosowne
informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 533 359 160 bądź mailowo: redakcja@lukow24.pl. Wszelkie inne ustalenia
z pozostałymi pracownikami Wydawcy portalu Łuków24.pl, bądź Wydawcy - firmy lukasMedia sp. z o. o. bez wiedzy i zgody
Redaktora Naczelnego nie będą respektowane.
Łuków24.pl nie obejmuje patronatem medialnym wydarzeń mogących godzić w politykę wizerunkową, naruszających
obowiązujące w naszym kraju prawo i normy obyczajowe. Patronatowi medialnemu nie podlega wydarzenie o charakterze czysto
komercyjnym, mające na celu jedynie osiągnięcie zysku. Łuków24.pl nie udziela patronatów medialnych wydarzeniom mało
istotnym z punktu widzenia interesu społecznego bądź też organizowanym przez partie polityczne lub służące promocji partii i
ugrupowań politycznych.
Przyznanie patronatu medialnego w żaden sposób nie oznacza deklaracji lub zobowiązania portalu internetowego Łuków24.pl do
wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla przedsięwzięć objętych patronatem. Tym samym patronat medialny nie może
stanowić podstawy dla dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Wydawcy tego tytułu.
Ewentualne odebranie patronatu medialnego zobowiązuje Organizatora wydarzenia do bezzwłocznego zaprzestania używania
logotypów marek należących do Wydawcy - firmy lukasMedia sp. z o. o., jak również zaprzestania posługiwania się w jakiejkolwiek
formie i treści informacją o przyznanym patronacie.
Łuków24.pl oferuje także możliwość objęcia patronatu komercyjnego, którego wartość jest ustalana indywidualnie z
Organizatorem wydarzenia.
Niniejsze zasady nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej patronatu medialnego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

CZEGO OCZEKUJEMY W RAMACH PATRONATU MEDIALNEGO?
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Wyczytania nazwy portalu informacyjnego Łuków24.pl obejmującego patronat medialny nad Wydarzeniem oraz umieszczenia
logotypów portalu w materiałach promocyjnych.
Zapewnienia możliwości postawienia materiału reklamowego (roll-up’a) podczas Wydarzenia bądź innych materiałów
reklamowych.
Udostępnienia materiałów merytorycznych i promocyjnych organizatora, dodatkowych informacji o Wydarzeniu (jeśli to możliwe
wraz z harmonogramem), zaś po jego zakończeniu końcowej informacji (jeśli to możliwe wraz z wynikami rywalizacji, statystykami,
bądź końcowymi ustaleniami).

CO ZAPEWNIAMY W RAMACH PATRONATU MEDIALNEGO?
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Zapowiedź Wydarzenia (artykuł + plakat) na stronie internetowej www.lukow24.pl oraz portalu Facebook.
Obecność przedstawiciela/przedstawicieli Redakcji na Wydarzeniu.
Umieszczenie informacji z Wydarzenia na stronie internetowej www.lukow24.pl oraz portalu Facebook i/lub YouTube.
W przypadku patronatu komercyjnego: dodatkowe wywiady z osobami wskazanymi przez zlecającego, promocję produktów oraz
usług, przekazanie końcowych materiałów zrealizowanych przez Łuków24.pl Organizatorowi Wydarzenia.

CHCESZ, ABYŚMY OBJĘLI PATRONAT MEDIALNY NAD TWOIM WYDARZENIEM?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Telefon: +48 533 359 160

E-mail: redakcja@lukow24.pl

Logotypy portalu można pobrać >>>>
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