OFERTA WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo,
w imieniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie mam
zaszczyt zaprosić Państwa do współtworzenia projektu „Prawie Kino” – cyklu nieodpłatnych pokazów
filmowych organizowanych dla studentów i nie tylko. Nasze pokazy są darmowe, bo chcemy ułatwić dostęp
do kultury. Nasze pokazy są niebiletowane i mają charakter niekomercyjny.
Organizowane przez nas pokazy filmowe w murach uczelni wzbogacone są o spotkania z ludźmi ze świata
filmu – często są to sami twórcy (reżyserzy, aktorzy, producenci), a czasem eksperci w danej dziedzinie –
np. historycy filmu. To dzięki temu nasze pokazy poszerzają filmowe horyzonty – są interaktywne. Oprócz
obcowania z dziełem filmowym każdy z uczestników ma szansę na poznanie i zadanie pytania każdemu z
naszych wyjątkowych gości.
Oprócz organizowania wydarzeń cały czas poszerzamy naszą działalność internetową. Stawiamy sobie za
cel promowanie świata kina w Internecie – staramy się nie tylko informować, ale także edukować. Nasze
działania możecie śledzić na Facebooku (ciekawostki ze świata filmu), stronie internetowej (recenzje i
artykuły), Instagramie (wizualnie), czy Twitterze (aktualności).

Stałym elementem naszej działalności są pokazy filmowe, po zakończeniu których zapraszamy na spotkanie
z twórcami bądź artystami. Świat kina jest naszą pasją, którą pragniemy dzielić się z jak największą liczbą
osób.
Wierzymy, że z Państwa pomocą możemy poszerzyć zakres naszych działań promocyjnych i dotrzeć do
jeszcze większej publiczności, promując wspólnie wartościowe kino.
Ze względu na rozwój projektu Prawie Kino i planowane, liczne pokazy na terenie Krakowa pragniemy nawiązać
z Państwem stałą, długoterminową współpracę. Jesteśmy przekonani, że przyniesie ona zadowalające dla obu
stron efekty, dlatego też zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w ofercie.
Łączę wyrazy szacunku

Patrycja Chudy
Koordynator Regionalna projektu Prawie Kino
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ZAKRES WSPÓŁPRACY*
Informacje o partnerstwie podczas krakowskich (Uniwersytetu Pedagogicznego) wydarzeń
Prawie Kina (logotyp na ekranie widoczny przez cały czas trwania wydarzenia)
Możliwość wyświetlenia planszy/ spotu reklamowego przed pokazem filmu podczas
krakowskich (Uniwersytetu Pedagogicznego) wydarzeń Prawie Kina

Możliwość organizowania konkursów z linkami do Państwa kanałów social media / strony
Informacje o partnerstwie w kanałach social media Prawie Kina

* ABY WSZYSCY BYLI USATYSFAKCJONOWANI ZE WSPÓŁPRACY, MOŻLIWA JEST NEGOCJACJA ŚWIADCZEŃ
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