OFERTA
SPONSORSKA

CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości na terenie Dąbrowy Górniczej
a uczestnikami mogą być głównie osoby do tej pory
nieprowadzące działalności gospodarczej.
Konkurs ten ma za zadanie wyłonienie najbardziej
spójnego pod względem merytoryki i części
ﬁnansowej oraz innowacyjnego i kreatywnego
pomysłu na biznes. Kluczowym wymogiem jest
docelowe prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Dąbrowy Górniczej.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ
2022 ROK III EDYCJA
2019 ROK I EDYCJA
WPROWADZENIE IDEI W ŻYCIE.
PROGNOZOWANA LICZBA ZGŁOSZEŃ: 25 OSÓB

STABILNA I BARDZO MOCNA MERYTORYCZNIE FORMA
KONKURSU FUNKCJONUJĄCA W ŚWIADOMOŚCI LOKALNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI DĄBROWY GÓRNICZEJ.
PROGNOZOWANA LICZBA ZGŁOSZEŃ: 75 OSÓB

2021 ROK II EDYCJA
UMOCNIENIE POZYCJI KONKURSU.
PROGNOZOWANA LICZBA ZGŁOSZEŃ: 50 OSÓB
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Konkurs na Najlepszy Model Biznesowy jest intensywnie promowany w Internecie
zarówno na proﬁlach w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram),
jak i na stronach www należących do Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
oraz miasta Dąbrowa Górnicza i partnerów. Promocja w lokalnych mediach (radio,
prasa, telewizja) oraz dystrybucja informacji na terenie miasta (billboardy).
Podczas promocji wydarzenia przeprowadzana jest kampania informacyjna podczas wydarzeń
organizowanych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Informacje o Konkursie na Najlepszy Model
Biznesowy są prezentowane w jednostkach współpracujących, takich jak np. Powiatowy Urząd Pracy,
gdzie widzimy bogatą bazę grupy docelowej.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ
SPONSOREM?

odpowiedzialność społeczna

rozwój

wartość

Bo świadomie kreujesz wizerunek

Bo wiesz, że pobudzanie do wzrostu

Bo wiesz, że dobrze móc powiedzieć,

ﬁrmy odpowiedzialnej społecznie.

przedsiębiorczości, to klucz do

że dzięki Twojemu zaangażowaniu

rozwoju również Twojej ﬁrmy.

społecznemu powstało coś nowego,
wyjątkowego i wartościowego.

ZASIĘGI
MEDIALNE
KONKURSU

70 000+

670+

społecznościowych

w bazie

45 000

450+

Przegląd Dąbrowski

w bazie SMS-Info

zasięg w mediach

nakład gazety
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adresów mailowych

numerów telefonów

SPONSOR GŁÓWNY
Status świadczący o najwyższym zaangażowaniu ﬁrmy lub
instytucji we wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
znacznie wzmacniający jej rynkowy wizerunek. Zwiększenie
sukcesów promocyjnych i marketingowych Sponsora
Głównego osiągamy poprzez dynamiczne działania na rzecz
społeczności lokalnej.

Co w zamian otrzymujesz?
01.
02.
03.
04.
05.

Nadanie miana Współorganizatora,
Prezentacja logo na wszystkich materiałach promocyjnych,
Prezentacja logo w prasowym i internetowym przekazie medialnym,
Promowanie w mediach społecznościowych oraz stronie www,
Możliwość stworzenia własnych form reklamowych podczas Gali
konkursowej w uzgodnieniu i na warunkach zaakceptowanych przez
organizatora,

06. Zakomunikowanie przez prowadzącego Galę konkursową statusu
Sponsora Głównego i podziękowanie za wsparcie,

07. Możliwość krótkiej wypowiedzi przedstawiciela Sponsora Głównego

w trakcie Gali konkursowej w tematyce uzgodnionej z organizatorem.

Status Sponsora Głównego może uzyskać ﬁrma przekazująca kwotę
10 000 zł na organizację Konkursu.
Istnieje możliwość dostosowania oferty promocyjnej do oczekiwań i możliwości ﬁnansowych Sponsora.
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SPONSOR
Status Sponsora, to korzyści wizerunkowe, marketingowe i medialne.
Co dajemy Ci w ramach współpracy?

01. Prezentacja logo na wszystkich materiałach promocyjnych,
02. Prezentacja logo w prasowym i internetowym przekazie medialnym.
03. Promowanie w mediach społecznościowych oraz stronie www.
Status Sponsora Głównego może uzyskać ﬁrma przekazująca kwotę
4 000 zł na organizację Konkursu.
Istnieje możliwość dostosowania oferty promocyjnej do oczekiwań i możliwości ﬁnansowych Sponsora.

SPONSOR WSPIERAJĄCY
Status Sponsora Wspierającego otrzymuje ﬁrma, która wspomaga
Konkurs w postaci bezgotówkowego świadczenia usług, dostarczania
materiałów, oferowania rabatów itp. W ramach tego typu współpracy
oferujemy:

01. Prezentacja logo na wszystkich materiałach promocyjnych.
02. Promowanie w mediach społecznościowych oraz stronie www.
Zakres działań promocyjnych jest proporcjonalny do wartości
barteru przekazanego na organizację wydarzenia.
Istnieje możliwość dostosowania oferty promocyjnej do oczekiwań i możliwości ﬁnansowych Sponsora.
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Bądźmy w kontakcie:
Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości
ul 3 Maja 22 (II p.)
41-300 Dąbrowa Górnicza

biuro@inkubator-dabrowa.pl

tel. +48 533 322 578

www.inkubator-dabrowa.pl

facebook.com/Dabrowski.Inkubator.Przedsiebiorczosci
linkedin.com/company/dabrowski-inkubator-przedsiebiorczosci
instagram.com/inkubator.dabrowa

