Zareklamuj się
i zrób coś dobrego

Daj w łapę!

Już po raz trzeci środowisko śląskich aktywistów łączy siły, by wspólnie zrobić coś
dobrego. Przyłączając się do nas masz szansę wziąć udział w wyjątkowym
wydarzeniu i zakończyć rok czyniąc dobro. Następna okazja dopiero za rok!

Co to jest Santa Cloud?
Santa Cloud to wydarzenie organizowane przez kilka śląskich grup działających
w branży IT, nowych technologii oraz startupów. Dodatkowo wspiera nas
kilkanaście kolejnych organizacji, które udzielają nam pomocy w promocji dając
dostęp do swoich społeczności.
9 grudnia spotkamy się z publicznością, aby wysłuchać kilku prezentacji pod
wspólnym hasłem „Zainspiruj się”. Po części merytorycznej przeprowadzimy
licytację „Giełda Marzeń”, podczas której będzie można zdobyć fanty przekazane
przez sponsorów. Całość imprezy zakończy after party. Imprezie towarzyszy
dodatkowa akcja – „Daję w łapę”.
„Daję w łapę” to zbiórka darowizn ﬁnansowych i rzeczowych (karma, koce,
smycze) na rzecz Fundacji S.O.S. Dla Zwierząt. Można się do niej przyłączyć już
teraz lub w dniu wielkiego ﬁnału, 9 grudnia, przynosząc dary na imprezę
zamykającą akcję.
Wszystkie osoby zaangażowane w organizowanie tego wydarzenia działają jako
wolontariusze, a zebrane dary ﬁnansowe i rzeczowe w całości zostaną
przekazane wybranej fundacji.

Dlaczego warto się przyłączyć?
Santa Cloud to jedyne takie wydarzenie na Śląsku, które jest realizowane przy wsparciu kilkunastu
śląskich organizacji pozarządowych, co daje unikalną szansę zaprezentowania się publiczności
wszystkich tych podmiotów. Dzięki temu dostajesz szansę dotarcia do kilkunastu tysięcy
potencjalnych klientów lub pracowników.

Akcja adresowana jest do społeczności zainteresowanych tematyką IT, nowych mediów, innowacji
oraz startupów. Daje Ci to możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i dotarcia do
opiniotwórczych grup docelowych.
Nasza inicjatywa ma zasięg regionalny i dlatego w pierwszej kolejności zwracamy się z prośbą o wsparcie
do ﬁrm związanych z naszym regionem. Warto jednak podkreślić, że część organizacji stojących za
Santa Cloud działa w skali ogólnopolskiej. Dzięki temu dostaniesz możliwość dotarcia ze swoim
komunikatem marketingowym i zaprezentowania swojej oferty i rozwiązań odbiorcom w całym kraju.
O wsparcie w promowaniu wydarzenia oraz związanej z nim strony zwrócimy się także do regionalnych
mediów i blogerów. Mamy taką możliwość dzięki zaangażowaniu w akcję #inosilesia, która integruje
środowiska śląskich aktywistów.
Proponowane w pakietach sponsorskich artykuły będą tworzone przez agencję reklamową, która
specjalizuje się w zwiększaniu sprzedaży dla swoich klientów. Dzięki temu Twoja marka zostanie
przedstawiona w ciepłym świetle ﬁrmy zaangażowanej społecznie tak, aby Twoja darowizna nie była
tylko wspaniałym uczynkiem, ale także przyniosła zwrot Twojej marce.
Wszyscy zaangażowani w pracę nad organizacją tej akcji robią to w charakterze wolontariatu, cały
dochód zostanie przekazany na wsparcie Fundacji S.O.S. Dla Zwierząt. Wszystko odbędzie się
w sposób całkowicie transparentny dla osób śledzących nasze działania zarówno poprzez stronę www,
jak i Facebook.

Zapraszamy Cię do współpracy
i wsparcia szlachetnej sprawy.
Przygotowaliśmy pakiety sponsorskie, których opis znajdziesz
na następnych stronach. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada
lub zaproponuj własny!

Pakiet „Żubr”
Brązowy pakiet partnerski / Fant o wartości do 300 zł (lub gotówka)

Co dostaniesz:
1

Umieszczenie Twojego logo na liście partnerów na stronie www.santacloud.pl;

2

Informacje na facebookowej stronie wydarzenia wraz z linkami do Twojej strony www lub fanpage’a;

3

Notatkę poświęconą Twojej marce na stronie www.santacloud.pl w dziale Księga Mikołajów* – prosimy o dostarczenie
notatki prasowej na Twój temat;

4

Jeżeli przekażesz fant na aukcję, to nazwa Twojej ﬁrmy zostanie wyświetlona na liście przedmiotów na aukcję.

* Księga Mikołajów to kategoria podstron na stronie www.santacloud.pl, poświęcona naszym sponsorom. Do tej kategorii traﬁą
artykuły o ﬁrmach i organizacjach naszych sponsorów i partnerów, wywiady z ich przedstawicielami lub przesłane notatki prasowe.

Pakiet „Tygrys”
Srebrny pakiet partnerski / Fant o wartości do 1000 zł (lub gotówka)

Co dostaniesz:
1

Możliwość rozdania/rozłożenia ulotek podczas wydarzenia;

2

Umieszczenie Twojego logo na głównej stronie www.santacloud.pl;

3

Artykuł poświęcony Twojej marce na stronie www.santacloud.pl w dziale Księga Mikołajów – prosimy o dostarczenie
notatki prasowej na Twój temat;

4

Krótkie wideo z Twoją wypowiedzią, które znajdzie się na naszej stronie, Facebooku oraz kanale YouTube;

5

Informacje na facebookowej stronie wydarzenia wraz z linkami do artykułu na Twój temat z Księgi Mikołajów;

6

Jeżeli przekażesz fant na aukcję, to zostanie on wyświetlony na liście przedmiotów na aukcję
oraz będzie wyświetlany losowo na głównej stronie www.santacloud.pl.

Pakiet „Słoń”
Złoty pakiet partnerski / Fant o wartości powyżej 1000 zł (lub gotówka)

Co dostaniesz:
1

Obecność przedstawiciela Twojej marki na wielkim ﬁnale akcji 9 grudnia i możliwość zaprezentowania ﬁrmy
na scenie podczas krótkiego wystąpienia;

2

Wystawienie rollupa podczas wydarzenia;

3

Możliwość rozdania/rozłożenia ulotek podczas wydarzenia;

4

Umieszczenie Twojego logo na głównej stronie www.santacloud.pl oraz w bocznej kolumnie na podstronach;

5

Artykuł poświęcony Twojej marce na stronie www.santacloud.pl w dziale Księga Mikołajów – prosimy o dostarczenie
notatki prasowej na Twój temat;

6

Krótkie wideo z Twoją wypowiedzią, które znajdzie się na naszej stronie, Facebooku oraz kanale YouTube;

7

Informacje na facebookowej stronie wydarzenia wraz z linkami do artykułu na Twój temat z Księgi Mikołajów;

8

Nazwa Twojej ﬁrmy i logotyp pojawi się w galerii zdjęć dokumentujących spotkanie oraz w relacji video ze spotkania;

9

Jeżeli przekażesz fant na aukcję, to zostanie on wyświetlony na liście przedmiotów na aukcję
oraz będzie wyświetlany losowo na głównej stronie www.santacloud.pl.

Pakiet „Szpak”
pakiet dla partnera medialnego
Prosimy o:
1

Umieszczenie do dwóch wpisów/artykułów na Twoim kanale komunikacji (blogu, stronie, fanpage'u lub gazecie) – jeden
po nawiązaniu współpracy, drugi na dzień przed imprezą;

2

Umieszczenie logo Santa Cloud z linkiem do strony www.santacloud.pl na Twojej stronie www lub/i fanpage'u.

Co dostaniesz:
1

Umieszczenie Twojego logo na liście Partnerzy medialni na stronie www.santacloud.pl;

2

Informacje na facebookowej stronie wydarzenia z informacją o Twoim wsparciu wraz z linkami do Twoich kanałów;

3

Notatkę poświęconą Twojej marce na stronie www.santacloud.pl w dziale Księga Mikołajów – prosimy o dostarczenie
notatki prasowej na Twój temat.

Pakiet „Sowa”
pakiet dla szkół i uczelni
Prosimy o:
1

Przeprowadzenie zbiórki karmy oraz darów rzeczowych na rzecz schroniska dla zwierząt;

2

Umieszczenie logo Santa Cloud z linkiem do strony www.santacloud.pl na Twojej stronie www lub/i fanpage'u.

Co dostaniesz:
1

Umieszczenie Twojego logo na liście Partnerzy medialni na stronie www.santacloud.pl;

2

Informacje na facebookowej stronie wydarzenia z informacją o Twoim wsparciu wraz z linkami do Twoich kanałów;

3

Krótkie wideo z Twoją wypowiedzią, które znajdzie się na naszej stronie, Facebooku oraz kanale YouTube;

4

Notatkę poświęconą Twojej szkole na stronie www.santacloud.pl w dziale Księga Mikołajów – prosimy o dostarczenie
notatki prasowej na Twój temat.

A może coś innego?
Jeśli żaden z przedstawionych pakietów Ci nie odpowiada lub
masz własny pomysł na wsparcie naszej inicjatywy, bardzo prosimy
o kontakt.
Cała akcja ma charakter w pełni charytatywny i dlatego zależy nam
na każdej wpłacie i każdym darze. Może zorganizujesz zbiórkę karmy
w swojej ﬁrmie? Może wpadniesz do nas 9 grudnia i wylicytujesz
któryś z fantów?
Nie daj się długo namawiać i daj w łapę!

Tak było rok temu – Katowice, Drzwi Zwane Koniem, zdjęcia: Bartłomiej Sołtysik

9 grudnia 2016
Katowice, Strefa Centralna

Wystąpienia prelegentów
„Zainspiruj się”
Licytacja fantów
„Giełda Marzeń”

Wspólna zabawa
i networking

Kontakt
Ula Mitas
+48 799 335 939
ula@santacloud.pl

Daniel Opic
+48 794 366 756
daniel@neocodis.com

Ala Skalna
ala@santacloud.pl

Marta Kowalska
marta@santacloud.pl

www.santacloud.pl
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