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PATRONAT MEDIALNY – warunki współpracy
Portal www.poloniatv.eu chętnie obejmie patronat medialny nad wartościowymi wydarzeniami.
Jesteśmy otwarci na propozycje wspierania wszelakich imprez związanych z szeroko pojętą
kulturą ludową.
Oferujemy:
» atrakcyjną prezentację informacji o danej imprezie na stronie głównej portalu,
» oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć, grafik, plików dźwiękowych,
» umieszczenie relacji filmowej lub foto-relacji z wydarzenia po zakończeniu imprezy oraz szybką
aktualizację (np. podanie wyników tuż po zakończeniu konkursu),
» prezentację animowanego banera reklamowego o imprezie na stronie głównej portalu,
» kompleksową obsługę wydarzenia: prowadzący, akustyk, operator kamery, fotograf, itp.

W zamian oczekujemy:
» umieszczenia adresu portalu www.poloniatv.eu oraz logo na materiałach promujących
wydarzenie (plakaty, afisze, ulotki, bilety itp.) oraz na internetowej stronie imprezy,
» prezentacji adresu, logo w trakcie trwania imprezy,
» w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja), prezentacji
adresu, logotypu w publikacjach i programach o imprezie,
» pierwszeństwa w publikacji szczegółów związanych z imprezą,
» po zakończeniu imprezy przysłania do siedziby Redakcji materiałów reklamowych,
sprawozdania itp.,
» w przypadku wydawnictw (książkowych, muzycznych), przekazanie Redakcji minimum
trzech bezpłatnych egzemplarzy.
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Uwagi techniczne
Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji
portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy oraz dokumentacja. Mogą to być wydruki,
plakaty, zdjęcia itp.
Wymagania
» pliki tekstowe - w formacie doc (Microsoft Word), .rtf lub .txt (środkowoeuropejski system
kodowania polskich liter - ISO-8859-2),
» zdjęcia - w formacie JPG,
» pliki graficzne - w formacie cdr (Corel 7.0 i wzwyż), gif, flash lub JPG,
» baner reklamowy (gif, flash, jpg) na stronie głównej - (szerokość nie może być większa
niż 520 pikseli),
» pliki dźwiękowe - w formacie wav lub mp3

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych
materiałów.
Uwagi końcowe
Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie
- w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.
Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za
sobą żadnych zobowiązań prawnych i finansowych.
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za
błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.
Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach - prawo do nie podejmowania
współpracy, bez podania przyczyn.

