Oferta sponsorska
Szanowni Państwo, mamy zaszczyt
zaprosić Państwa do współpracy
dotyczącej dalszego rozwoju portalu
społecznościowego, poświęconego
tematyce pasji oraz indywidualnych
umiejętności naszych użytkowników.
Portal mamycel.pl rozpoczął swoje
działania 20 sierpnia 2011 roku i od
tamtego czasu prężnie się rozwija.
Ilość zarejestrowanych użytkowników sukcesywnie wzrasta z dnia na dzień.
Tutaj swoje miejsce znalazły osoby, które interesują się wieloma dziedzinami
życia: począwszy od rękodzieła, decoupage, dekoracji wnętrz, poprzez
fotografię, śpiew, grę na instrumentach, taniec, sport, aktorstwo, modeling,
wizaż, stylizacja i wiele, wiele innych.
Idea portalu
Głównym założeniem serwisu mamycel.pl jest przekonanie
społeczeństwa do pielęgnacji swoich talentów, pasji oraz rozwoju
zainteresowań w celu wykorzystania ich do budowy własnej kariery
zawodowej. Portal ma wspomagać rozwój ludzi kreatywnych i utalentowanych,
a także dawać inspiracje osobom szukającym natchnienia. Użytkownicy serwisu
dzielą się z innymi swoim hobby, zainteresowaniami, talentem, wiedzą oraz
mają możliwość promocji swoich ofert. W serwisie powstał dział „Ogłoszenia”,
przygotowany z myślą o udostępnianiu wszystkim zainteresowanym informacji
na temat możliwości promocji, kształcenia i rozwoju umiejętności. To właśnie
tutaj swoje oferty zaprezentować mogą Domy Kultury, szkoły, kluby oraz

różnego rodzaju stowarzyszenia i instytucje, które od lat wspierają ludzi na
drodze odkrywania pasji, talentów oraz indywidualnych umiejętności.
Ufamy, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i chęcią
podjęcia współpracy. Współpraca z nami to doskonała forma prezentacji usług i
produktów, którymi Państwo chcieliby zainteresować potencjalnych klientów.
Obecność Państwa w naszym projekcie, jako Sponsora lub Firmy Wspierającej
będzie doskonałą promocją, a Nam pozwoli na świadczenie usług na jeszcze
wyższym poziomie.

Co proponujemy?
Współpracę sponsoringową w postaci świadczeń pakietowych.

Pakiet I – ZŁOTY – umowa zawarta na okres 12 miesięcy
Roczna wartość pakietu - 10 000 zł brutto (677,50 zł netto/m-c) – istnieje
możliwość płatności w ratach miesięcznych bądź kwartalnych.
Co gwarantujemy w zamian?
 Umieszczanie Logo Sponsora w zakładce „Partnerzy” na mamycel.pl i
nadanie tytułu Sponsora Złotego
 Logo Sponsora z przekierowaniem do strony www na stronie głównej
portalu – boks „Polecamy” – stopka widoczna jest na każdej z podstron
serwisu
 Baner reklamowy umieszczony w najbardziej widocznym miejscu portalu
na samej górze strony głównej pod foto-inspiracja dnia
 informacja o współpracy na stronie głównej portalu – boks „Aktualności”
 Logo Sponsora z informacją „Sponsorem portalu jest ….” umieszczone na
banerach reklamowych w mediach społecznościowych facebook
http://www.facebook.com/MamyCel oraz NK
http://nk.pl/mamy_cel?widget=1

 artykuły branżowe, tworzone przez partnera umieszczane na portalu
(przynajmniej 12 w toku trwania umowy)
 Informację o partnerze w mailingu wysyłanym do sympatyków portalu
 Wzmiankę o Partnerze w każdej wysyłanej informacji prasowej
 Możliwość wykorzystania do własnych celów marketingowych
współpracy z serwisem mamycel.pl ( zakres wcześniej ustalony)
 wspólne akcje promocyjne (konkursy) oraz inne formy wzajemnej
współpracy
 Wdzięczność;-)

Pakiet II – SREBRNY – umowa zawarta na okres 10 miesięcy
 6 000 zł brutto (488,00 zł netto /m-c)
Co gwarantujemy w zamian?
 Umieszczanie Logo Sponsora w zakładce „Partnerzy” na mamycel.pl i
nadanie tytułu Sponsora Srebrnego
 Baner reklamowy umieszczony w najbardziej widocznym miejscu portalu
na samej górze strony głównej pod foto-inspiracja dnia
 Logo Sponsora z przekierowaniem do strony www na stronie głównej
portalu – boks „Polecamy” – stopka widoczna jest na każdej z podstron
serwisu
 artykuły branżowe, tworzone przez partnera umieszczane na portalu
(przynajmniej 10 w toku trwania umowy)
 Informacja o Partnerze w mailingu wysyłanym do sympatyków
 Możliwość wykorzystania do własnych celów marketingowych
współpracy z serwisem mamycel.pl ( zakres wcześniej ustalony)

 Wdzięczność;-)

Pakiet III – BRĄZOWY – umowa zawarta na okres 6 miesięcy
 2 500 zł brutto (339,00 netto m-c)
Co gwarantujemy w zamian?
 Umieszczanie Logo Sponsora w zakładce „Partnerzy” na mamycel.pl i
nadanie tytułu Sponsora Srebrnego
 Baner reklamowy umieszczony w najbardziej widocznym miejscu portalu
na samej górze strony głównej pod foto-inspiracja dnia
 Logo Sponsora z przekierowaniem do strony www na stronie głównej
portalu – boks „Polecamy” – stopka widoczna jest na każdej z podstron
serwisu
 artykuły branżowe, tworzone przez partnera umieszczane na portalu ( 3
w ciągu trwania umowy)
 Możliwość wykorzystania do własnych celów marketingowych
współpracy z serwisem mamycel.pl ( zakres wcześniej ustalony)
 Wdzięczność;-)

Mamy nadzieję, że niniejsza oferta sponsorska znajdzie uznanie w
Państwa oczach, a ewentualna współpraca przyniesie wymierne korzyści dla
obu stron. Zapraszamy do współpracy.
Osoba kontaktowa
Beata Marszałek
kontakt@mamycel.pl
Tel. 696 093 652

