
FINAŁ DNI
ŚWIEBODZINA

Świebodziński Dom Kultury

SPONSORING

27 - 28 MAJA 2022



Szanowni 

Państwo
     Mamy przyjemność poinformować, iż Świebodziński
Dom Kultury po pandemicznej przerwie organizuje
ponownie imprezę plenerową pn. „Finał Dni Świebodzina”. 
         Przez cały tydzień na terenie miasta prowadzone będą
imprezy o charakterze kulturalno – oświatowym. Finał tych
działań zaplanowano na 27 – 28 maja 2022 r. (piątek-
sobota). Wydarzenie odbędzie się na boisku sportowym
przy Stadionie Miejskim w Świebodzinie. 
         Podczas imprezy plenerowej swój dorobek artystyczny
prezentować będą zespoły amatorskie oraz profesjonalne. 
    W tym roku na świebodzińską scenę zaprosiliśmy
prawdziwe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, zespoły:
KULT oraz IRA. Wystąpią dla nas także m.in. Sonbird, KęKę,
czy FSW. 
   Przed okresem pandemii Finał Dni Świebodzina
odwiedzało około 20 tys. mieszkańców Gminy i Powiatu
Świebodzińskiego. W tym roku, po pandemicznej przerwie
odwiedzających może być znacznie więcej. 
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      Tradycją Finału Dni Świebodzina
jest udział w jego obchodach firm i
zakładów, które stały się swoistą
wizytówką regionu oraz w znacznej
mierze przyczyniły się do jego rozwoju. 
  W celu uświetnienia naszych
przedsięwzięć, proponujemy Państwu
udział w organizacji Finału Dni
Świebodzina, poprzez reklamę firmy
na profesjonalnej scenie. Jesteśmy
również otwarci na inne formy
współpracy. 
   W celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontakt
telefoniczny: 68 475 08 08, bądź
mailowy: sdk.swiebodzin@gmail.com.
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Zamieszczenie banera z logotypem Sponsora
przy scenie (wg załącznika nr 1)

co możemy zaoferować ?

Umieszczenie logotypu Sponsora na plakatach
promujących Wydarzenie

Zamieszczenie logotypu Sponsora na stronie
internetowej Sponsorowanego

(www.sdk.swiebodzin.pl) wraz z odnośnikiem do
strony internetowej Sponsora

Zamieszczenie na stronie internetowej
Sponsorowanego (www.sdk.swiebodzin.pl)
syntetycznego opisu z zakresu działalności
Sponsora

Możliwość rozdawania ulotek promocyjnych
Sponsora w miejscu Wydarzenia (poprzez

pracowników Sponsora)
 

Udostępnienie miejsca na stoisko promocyjne w
miejscu Wydarzenia
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załącznik nr 1 - rozm
ieszczenie banerów

 reklam
ow

ych
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dziękujemy za
uwagę

Świebodziński Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 39/41
66-200 Świebodzin
telefon: 68 475 08 08

e-mail: sdk.swiebodzin@gmail.com
sdk.swiebodzin.pl

mailto:%20sdk.swiebodzin@gmail.com

