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Portal Link to Poland wspierając inicjatywy z udziałem Polonii i Polaków na całym świecie 
proponuje promocję wydarzeń kulturalnych, biznesowych, edukacyjnych, sportowych i 
rozrywkowych na zasadzie patronatu medialnego i zaprasza do współpracy.  

 

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY: 
 

Nasza oferta: 

• prezentacja informacji w dziale Eventy lub dziale tematycznym 

• umieszczenie informacji o imprezie na stronie głównej portalu i w dziale "Pod 
naszym patronatem" 

• umieszczanie logotypów i informacji na temat sponsorów 

• rozpowszechnianie informacji o wydarzeniu przez media społecznościowe - 
Facebook, Twitter i inne 

• zamieszczenie linku do strony wydarzenia lub organizatora  

• umieszczenie relacji z wydarzenia 

Nasze oczekiwania: 

• zamieszczenie logo Link to Poland na programie, plakatach, ulotkach, zaproszeniach i 
innych materiałach promujących wydarzenie  

• umieszczenie logo/banera Link to Poland wraz z linkiem na stronie www 
organizatora, wydarzenia lub biorących w  nim udział artystów 

• prezentacja Link to Poland jako Patrona Medialnego podczas trwania wydarzenia  

• przyznanie akredytacji prasowych na wydarzenie dla redakcji Link to Poland  

• rozwieszenie lub rozstawienie banera/rollupu z logiem Link to Poland w widocznym 
miejscu podczas wydarzenia  

• przesłania drogą elektroniczną na adres: office@linktopoland.com kompletu 
materiałów promujących wydarzenie przed rozpoczęciem imprezy  

Nasze wymagania techniczne co do materiałów informacyjnych dostarczanych przez 
organizatorów wydarzenia: 

• pliki tekstowe w formacie .doc lub .rtf  

• zdjęcia w formacie .jpg o rozdzielczości min. 800x600 pikseli  

• pliki graficzne w formacie .psd, .ai, .tif, .gif .jpg  

• materiały do pobrania w formacie .pdf 

 

 

http://www.linktopoland.com/
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Uwagi: 

Szczegóły współpracy i dodatkowe wzajemne świadczenia są omawiane za każdym razem 
indywidualnie w zależności od charakteru imprezy i grupy docelowej. 

Redakcja portalu Link to Poland zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania 
materiałów przesłanych przez organizatorów wydarzenia.  

Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą 
żadnych zobowiązań prawnych, jeśli wcześniej nie zostały podpisane odpowiednie umowy 
dotyczące charakteru współpracy. 

Redakcja portalu Link to Poland nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści na 
temat wydarzeniach. Za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich 
organizatorzy.  

Redakcja portalu Link to Poland zastrzega sobie, w szczególnych przypadkach, prawo do 
negatywnego rozpatrzenia prośby o patronat medialny bez podania przyczyny oraz prawo 
do rezygnacji ze współpracy i cofnięcie decyzji o przyznanym patronacie medialnym. 

 
KONTAKT 
 
W sprawie szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Anną Karahan 
Współzałożycielką Portalu / Koordynatorem Działów Kultura i Events. 
 
Email: anna.karahan@linktopoland.com 
Skype: anna.karahan 
www.linktopoland.com 
 


