
 

OFERTA SPONSORINGOWA 



Rock na Bagnie w skrócie 

  

 wyjątkowa inicjatywa o bardzo rozwojowym charakterze i społecznej idei – dotychczas 5 edycji festiwalu 

 stale rosnąca liczba publikacji medialnych na temat festiwalu 

 kilka tysięcy widzów na każdej z dotychczasowych edycji (ok. 7000 osób corocznie – impreza biletowana), 

festiwal przyciąga turystów z całej Polski  

 ściśle określona grupa docelowa 

 wysoki poziom organizacji i obsługi technicznej 

 bardzo pozytywne recenzje uczestników, artystów i mediów 

 doskonała lokalizacja – Goniądz nad rzeką Biebrzą w samym sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 nagroda Wojewody Podlaskiego w konkursie Inicjatywa Społeczna Roku 2013 w kategorii na najlepszą 

Inicjatywę na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego 

 jeden z Najlepszych Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego 2015 – wyróżnienie Podlaskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej   



Rock na Bagnie 

 

 

Festiwal Rock na Bagnie jest uznaną marką, rozpoznawalną w całym kraju, z każdą kolejną edycją zyskuje 

bardzo dobre oceny zarówno wśród publiczności jak i zespołów, sponsorów, mediów i patronów imprezy. 

 

 Unikatowe położenie - nasza lokalizacja to przepiękne tereny 

Podlasia, rzeka Biebrza przepływająca kilkanaście metrów obok 

festiwalowej sceny, Biebrzański Park Narodowy, oraz bliskość 

skrywających wiele tajemnic pozostałości po Twierdzy Osowiec. 

Goniądz położony jest w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 

65, z połączeniem kolejowym i autobusowym. Wszystkie te 

aspekty powodują możliwość połączenia uczestnictwa w festiwalu 

oraz wypoczynku.  
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 Unikatowa atmosfera oraz wspaniałą publiczność 

Publiczność to mieszkańcy regionu oraz goście z całej Polski. Uczestnicy 

festiwalu podkreślają jego szczególną atmosferę i panujący podczas imprezy 

klimat. Zapowiadają udział w kolejnych edycjach i stają się ambasadorami 

imprezy w swoich miejscowościach. Wiele osób zamierza również skorzystać 

z atrakcji turystycznych poza terminem festiwalu. Rock na Bagnie uznawany 

jest jako tzw. „Nowy Jarocin”. Jest to niejako kontynuacja najlepszych 

osiągnięć polskiej muzyki rockowej z lat 80tych 



Rock na Bagnie 

 Promocja i PR 

Patronat nad wydarzeniem w 2015 roku objęły: 



Rock na Bagnie 

 Promocja i PR 

Wraz z kolejną edycją festiwalu  zwiększa się ilość materiałów i publikacji w mediach. Warto podkreślić 

również wsparcie udzielone przez media ogólnopolskie:   Tygodnik  Wprost , Polskie Radio Program 3, 

Radiowa Jedynka, Antyradio, Radio Czwórka, Teraz Rock,  portal Onet.pl, Interia.pl,  cgm.pl i wielu innych



Rock na Bagnie 

 Promocja i PR 



Rock na Bagnie 

 Promocja i PR 

Bardzo istotnym elementem jest również kampania w mediach społecznościowych – szczególnie na 

portalu Facebook. Obecnie oficjalny profil festiwal ma 5826 fanów. Wciąż prowadzone są działania 

mające na celu zwiększenie tej liczby 

 



Rock na Bagnie 

 Promocja i PR 

Każdą edycję festiwalu poprzedza akcja informacyjna na terenie całej Polski (ulotki – 10 000 szt., plakaty – 

5 000 szt.) 
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 Nagrody i wyróżnienia 

 

 

 

 

 

 



Rock na Bagnie 

 Współpraca z partnerami 

Podczas festiwalu odbywają się liczne imprezy towarzyszące - Goniądzki Jarmark Rękodzieła i Zdrowej 

Żywności, Kino Festiwalowe, wystawy fotografii i spotkania z artystami  



 

PROPOZYCJA SPONSORINGOWA 2016 



 

Rock na Bagnie 

 

Sponsor Główny Festiwalu  

- Prawo do posługiwania się tytułem „Sponsor Główny” 

- Większe o minimum 50% logo Sponsora w porównaniu z innymi 

partnerami i patronami medialnymi w reklamach prasowych, na 

biletach, plakatach, ulotkach oraz innych materiałach 

drukowanych związanych z Wydarzeniem (górna część 

materiałów) 

- Zamieszczenie logotypu Sponsora na siatkach znajdujących się w 

obrębie sceny (po obu bokach) 

- Szeroka ekspozycja dostarczonych materiałów reklamowych Sponsora podczas Festiwalu m.in. bannery, 

balony, gobo, emisja logo i spotów promocyjnych na ekranach obok sceny  



- Wymienienie nazwy Sponsora ze sceny 

- Prawo do ekspozycji stoiska lub namiotów promocyjnych na terenie festiwalu  

- Prawo do ekspozycji stoiska lub namiotów promocyjnych podczas imprez towarzyszących na terenie miasta 

Goniądz 

- Zamieszczenie logo Sponsora na oficjalnej stronie internetowej Wydarzenia 

- PAKIET VIP – noclegi i wyżywienie (2 dni festiwalowe) oraz bezpłatne karnety – ilość do uzgodnienia z 

Organizatorem 

- Prowadzenie biura prasowego – bieżące informowanie mediów o Wydarzeniu poprzez dystrybucję 

komunikatów prasowych (wraz z informacją o Sponsorze)  

- Zaproszenie kluczowych dziennikarzy na Wydarzenie / przydzielanie akredytacji  

- Aranżowanie publikacji (w tym zapowiedzi, wywiadów, konkursów)  

- Realizacja uzgodnionych aktywności PR związanych z wspólną promocją Sponsora i projektu 

- Monitorowanie mediów pod kątem ukazujących się informacji nt. Wydarzenia i Sponsora  

- Inne formy promocji uzgodnione wcześniej ze Sponsorem 

 



 

Zwracamy się do Państwa z propozycją rozważenia oferty sponsoringowej, zaprezentowanej na przykładzie 

pakietu SPONSORA GŁÓWNEGO na poprzednich slajdach. 

 
 

 

Tytuł SPONSORA GŁÓWNEGO 

zostanie przyznany firmie, która zdecyduje się wesprzeć festiwal kwotą min. 10.000 PLN 

(przewidujemy do dwóch sponsorów głównych) 

 

 

Firma, której przyznany zostanie powyższy tytuł, występować będzie jako SPONSOR GŁÓWNY we WSZYSTKICH 

MATERIAŁACH reklamowych, promocyjnych i PR dotyczących Wydarzenia 
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Sponsor Festiwalu  

- Prawo do posługiwania się tytułem „Sponsor ” 

- Większe o minimum 30% logo Sponsora w porównaniu z innymi partnerami i patronami medialnymi w 

reklamach prasowych, na biletach, plakatach, ulotkach oraz innych materiałach drukowanych związanych z 

Wydarzeniem (górna część materiałów) 

- Szeroka ekspozycja dostarczonych materiałów reklamowych Sponsora podczas Festiwalu m.in. bannery, 

balony, gobo, emisja logo i spotów promocyjnych na ekranach obok sceny  

- Wymienienie nazwy Sponsora ze sceny 

- Prawo do ekspozycji stoiska lub namiotów promocyjnych na terenie festiwalu  

- Zamieszczenie logo Sponsora na oficjalnej stronie internetowej Wydarzenia 

- PAKIET VIP – noclegi i wyżywienie (2 dni festiwalowe) oraz bezpłatne karnety – ilość do uzgodnienia z 

Organizatorem 



- Prowadzenie biura prasowego – bieżące informowanie mediów o Wydarzeniu poprzez dystrybucję 

komunikatów prasowych (wraz z informacją o Sponsorze)  

- Zaproszenie kluczowych dziennikarzy na Wydarzenie / przydzielanie akredytacji  

- Aranżowanie publikacji (w tym zapowiedzi, wywiadów, konkursów)  

- Realizacja uzgodnionych aktywności PR związanych z wspólną promocją Sponsora i projektu 

- Monitorowanie mediów pod kątem ukazujących się informacji nt. Wydarzenia i Sponsora  

- Inne formy promocji uzgodnione wcześniej ze Sponsorem 



Zwracamy się do Państwa z propozycją rozważenia oferty sponsoringowej, zaprezentowanej na przykładzie 

pakietu SPONSORA na poprzednich slajdach. 

 

 

 

Tytuł SPONSORA  

zostanie przyznany firmie, która zdecyduje się wesprzeć festiwal kwotą min. 5.000 PLN 

 

 

 

Firma, której przyznany zostanie powyższy tytuł, występować będzie jako SPONSOR we WSZYSTKICH 

MATERIAŁACH reklamowych, promocyjnych i PR dotyczących Wydarzenia 



 

Jesteśmy również otwarci na inne pomysły i formy promocji przez Partnera. Wszystkie świadczenia 
udokumentujemy w specjalnym szczegółowym raporcie sponsorskim, który przekażemy Państwu po 
zakończeniu imprezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.rocknabagnie.pl 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

Jacek Żędzian tel. 505 189 044, e-mail: rocknabagnie@gmail.com 


