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Szacunkowa 

regionalne media. 

II FESTIWAL WINA 

Jako Stowarzyszenie Winnice Pomorza Zachodniego jesteśmy współorganizatorem 
II Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-22 maja 2022 r. 
na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w dniach 5-6 listopada 2021 r. i zakończyła się 
ogromnym sukcesem. W ciągu dwóch dni dziedziniec Zamku odwiedziło ponad 5000 osób. 
Szacujemy, że w tym roku w Festiwalu weźmie udział około 10-15 tysięcy osób. 
Szacunkowa liczba odbiorców materiałów Festiwalu w mediach społecznościowych 
wyniosła ok. 100 tysięcy osób, a na temat wydarzenia napisały wszystkie 
regionalne media. 

W związku z powyższym poszukujemy firm, które chciałyby zostać sponsorami
Festiwalu i wesprzeć organizację wydarzenia. Dla naszych sponsorów
przygotowaliśmy trzy warianty współpracy.



I EDYCJI:

5000 OSÓB
 II EDYCJI:

10 000 - 15 000 OSÓB
100 000 - 200 000 OSÓB

FESTIWAL WINA 



Wariant Wariant Wariant

Sponsora

mały



WARIANT 

, 

Pomorza Zachodniego,
. 

 

W ramach pakietu brązowego oferujemy: 
- tytuł Brązowego  Sponsora Festiwalu, 
- umieszczenie logotypów na wszelkich materiałach 
promocyjnych oraz branding podczas wydarzenia, 
- możliwość ekspozycji stoiska promocyjnego 
na małym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, 
- darmową degustację podczas festiwalu dla 4 osób (wartość ok. 400 zł), 
- promocję partnera w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Winnice 
Pomorza Zachodniego,
- komplet 10 win z Pomorza Zachodniego (wartość ok. 700 zł). 

Kwota wsparcia: 6 tys. zł netto. 
Przewidujemy udział maksymalnie udział 5 Brązowych Partnerów. 



WARIANT 

,

Zachodniego  

 komentowanej win Pomorza 
z wybranymi Winnicami w restauracji City 

Wine 

go 

W ramach pakietu srebrnego oferujemy: 
- tytuł Srebrnego Sponsora Festiwalu, 
- umieszczenie logotypów na wszelkich materiałach, 
promocyjnych oraz branding podczas wydarzenia, 
- możliwość ekspozycji stoiska promocyjnego na małym 
dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich,
- darmową degustację podczas festiwalu dla 6 osób (wartość ok. 600 zł),
- promocję partnera w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Winnice Pomorza 
Zachodniego  

oraz dodatkowo:
- możliwość organizacji dla 5 osób specjalnej degustacji komentowanej win Pomorza 
Zachodniego, połączonej z uroczystą kolacją z wybranymi Winnicami w restauracji City 
Wine (wartość ok. 2000 zł), 
- 4 bilety VIP na prelekcję połączoną z degustacją komentowaną win z Pomorza Zachodnie-
go (wartość ok. 240 zł)
- komplet 15 win z Pomorza Zachodniego (wartość ok. 1200 zł).

Kwota wsparcia 10 tys. zł netto. 
Przewidujemy udział maksymalnie udział 3 Srebrnych Partnerów. 



WARIANT 

,

Zachodniego

 win Pomorza Zachodniego, 

wybranych winnic 

Zachodniego 

W ramach pakietu złotego oferujemy: 
- tytuł Złotego Sponsora Festiwalu, 
- umieszczenie logotypów na wszelkich materiałach 
promocyjnych oraz branding podczas wydarzenia, 
- możliwość ekspozycji stoiska promocyjnego na dziedzińcu 
Zamku Książąt Pomorskich,
- darmową degustację podczas festiwalu dla 8 osób (wartość ok. 800 zł),
- promocję partnera w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Winnice Pomorza 
Zachodniego

oraz dodatkowo:
- możliwość organizacji dla 8 osób specjalnej degustacji win Pomorza Zachodniego, 
połączonej z uroczystą kolacją w restauracji City Wine przy udziale przedstawicieli 
wybranych winnic (wartość ok. 3500 zł),
- komplet 20 win z Pomorza Zachodniego (wartość ok. 1800 zł),
- 6 biletów VIP na prelekcję połączoną z degustacją komentowaną win z Pomorza 
Zachodniego (wartość ok. 360 zł),
- degustacja zamknięta w winnicy Turnau win oferowanych przez winnicę Turnau, 
polączona ze zwiedzaniem winnicy i winiarni dla 6-8 osob (wartość ok. 1200 zł). 

Kwota wsparcia: 18 tys. zł netto. 
Przewidujemy udział maksymalnie udział 2 Złotych Partnerów. 






