OFERTA PATRONATU MEDIALNEGO

Jeżeli organizujesz ciekawe wydarzenie kulturalne, imprezę i chciałbyś skutecznie dotrzeć
do odbiorców skorzystaj z atrakcyjnej oferty Patronatu Medialnego portalu www.Jaslo4u.pl. W kręgu
zainteresowań naszego portalu pozostają od dawna tematy dotyczące życia społecznego powiatu.
Z zaangażowaniem relacjonujemy również przebieg imprez kulturalnych, tych większych jak i
mniejszych. Jesteśmy portalem, który nieustannie stawia na rozwój oraz podnoszenie poziomu jakości
materiałów publikowanych na jego łamach. Świadczyć o tym mogą materiały filmowe, które
zdecydowaliśmy się wprowadzić aby uatrakcyjnić przekaz docierający do naszych czytelników. Warto
podkreślić popularność jaką cieszy się nasz portal wśród internautów. Ponad 16 tysięcy unikalnych
użytkowników dziennie mówi samo za siebie (dane dla stycznia 2013 r. Google Analitics).
Zasady współpracy:
Portal www.Jaslo4u.pl proponuje:








Umieszczenie na stronie głównej zapowiedzi imprezy/wydarzenia na co najmniej 7 dni przed
datą jego rozpoczęcia (plakat promocyjny),
Umieszczenie na stronie głównej portalu bannera promującego imprezę/wydarzenie na co
najmniej 7dni przed datą jego rozpoczęcia,
Umieszczenie na stronie głównej portalu relacji z przebiegu imprezy/wydarzenia w
adekwatnym dziale (wiadomości, kultura i rozrywka, sport etc.). Portal gwarantuje ponadto co
najmniej 7 dniową obecność relacji w panelu wiadomości (pole po lewej stronie od listy
wiadomości),
Dołączenie do relacji tekstowej z imprezy/wydarzenia galerii zdjęć (liczba zdjęć uzależniona
od charakteru imprezy oraz możliwości technicznych),
Możliwość umieszczenia na łamach portalu relacji video z imprezy,
Zamieszczenia w materiałach promocyjnych emitowanych na stronie portalu linku do strony
imprezy/wydarzenia lub strony Organizatora.

Portal www.Jaslo4u.pl oczekuje:








Zamieszczenia logo www.Jaslo4u.pl na materiałach Organizatora promujących
imprezę/wydarzenie z dopiskiem Patronat Medialny (programy, plakaty, ulotki, strona
imprezy/wydarzenia, strona Organizatora, zaproszenia i innych materiałach),
Prezentacji www.Jaslo4u.pl podczas trwania imprezy/wydarzenia jako patrona medialnego,
Umieszczenie w widocznym miejscu banera portalu www.Jaslo4u.pl podczas trwania
imprezy/wydarzenia,
Dostarczenia materiałów promocyjnych na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy/wydarzenia droga mailowa na adres redakcja@jaslo4u.pl
Przekazania w przypadku imprezy/wydarzenia o charakterze komercyjnym (np. bilet,
zaproszenie) w liczbie co najmniej 2 w celu ich rozdania w konkursie internetowym.
Wyłączności patronatu internetowego portalu www.Jaslo4u.pl

Uwagi końcowe:










Szczegóły związane z objęciem przez nasz portal Patronatu Medialnego nad
imprezą/wydarzeniem omawiane są każdorazowo indywidualnie w oparciu charakter
imprezy/wydarzenia,
Patronat opiera się na zasadzie dobrowolności i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań
natury prawnej,
Redakcja portalu www.Jaslo4u.pl zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania
przygotowanych przez Organizatora materiałów,
Redakcja portalu www.Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o
wydarzeniach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich
organizatorzy;
Redakcja portalu www.Jaslo4u.pl zastrzega w szczególnych przypadkach prawo do
negatywnego rozpatrzenia formularza o patronat medialny bez podania przyczyny;
Redakcja portalu www.Jaslo4u.pl zastrzega w szczególnych przypadkach prawo do rezygnacji
ze współpracy i cofnięcie decyzji o przyznanym patronacie medialnym;

Patronat Medialny www.Jaslo4u.pl
Formularz zgłoszeniowy
Nazwa imprezy/wydarzenia

Miejsce imprezy/wydarzenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Nazwa Organizatora

Opis imprezy/wydarzenia

Dane osoby do kontaktu

Telefon

E-mail

Data i podpis

………………………………

