
Pierwsza w Warszawie profesjonalna dzielnicowa 
telewizja internetowa. Sport, kultura, samorząd i wiele 
więcej na www.UrsusTV.pl

Chętnie obejmiemy patronatem medialnym ciekawe imprezy i 
inicjatywy. Jeśli organizujecie Państwo koncert, wystawę, 
spotkanie, akcję społeczną lub jakiekolwiek inne wydarzenie 
skierowane do szerokiego grona odbiorców, zapraszamy do 
współpracy.

OFERTA PATRONATU MEDIALNEGO

http://www.ursustv.pl/


I stopień patronatu (bezpłatny*)

Oferujemy:

• zamieszczenie zapowiedzi imprezy we wpisie na Facebooku URSUSTV oraz 
grupie mieszkańców

Oczekujemy :

• zamieszczenia logotypu URSUSTV  na plakatach / zaproszeniach i materiałach 
promocyjnych - zamieszczenia logotypu  URSUSTV na oficjalnej stronie 
wydarzenia

• wymienienia w czasie imprezy URSUSTV jako patrona medialnego imprezy

URSUSTV



II stopień patronatu (usługa płatna 500,00 zł* )
Oferujemy:

• zamieszczenie zapowiedzi imprezy we wpisie na Facebooku URSUSTV oraz 
grupie mieszkańców oraz zamieszczenie informacji prasowej o wydarzeniu w 
sekcji artykuły na portalu URSUSTV

• zamieszczenie podsumowania lub fotorelacji z imprezy i umieszczenie jej w 
sekcji artykuły na portalu URSUSTV

• zamieszczenie plakatu / baneru na stronie głównej portalu URSUSTV 

Oczekujemy :

• zamieszczenia logotypu URSUSTV  na plakatach / zaproszeniach i materiałach 
promocyjnych - zamieszczenia logotypu  URSUSTV na oficjalnej stronie 
wydarzenia

• wymienienia w czasie imprezy URSUSTV jako patrona medialnego imprezy

URSUSTV



III stopień patronatu (usługa płatna 1 000,00 zł* )
Oferujemy:

• zamieszczenie zapowiedzi imprezy we wpisie na Facebooku URSUSTV oraz grupie 
mieszkańców oraz zamieszczenie informacji prasowej o wydarzeniu w sekcji artykuły 
na portalu URSUSTV

• zamieszczenie podsumowania lub fotorelacji z imprezy i umieszczenie jej w sekcji 
artykuły na portalu URSUSTV

• zamieszczenie plakatu / baneru na stronie głównej portalu URSUSTV

• pełna obsługa reporterska - obecność dziennikarza i operatora na imprezie oraz 
przygotowanie relacji typu news i emisja na kanałach oraz stronie URSUSTV

Oczekujemy :

• zamieszczenia logotypu URSUSTV  na plakatach / zaproszeniach i materiałach 
promocyjnych - zamieszczenia logotypu  URSUSTV na oficjalnej stronie wydarzenia

• wymienienia w czasie imprezy URSUSTV jako patrona medialnego imprezy

URSUSTV



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

• *Przy stałej współpracy możliwość 
negocjacji kosztów. Podane kwoty 
są cenami netto i należy doliczyć 
do nich obowiązujący podatek VAT 
w wysokości 23%

• Dodatkowe usługi: Przygotowanie 
fotorelacji z imprezy oraz 
publikacja; Realizacja zapowiedzi 
imprezy oraz emisja.

• Wzór logotypu do zamieszczenia 
na plakatach/zaproszeniach i 
materiałach promocyjnych oraz na 
oficjalnej stronie wydarzenia 
znajduje się po prawej stronie

• +48 509 827 761

• redakcja@ursustv.pl

• www.ursustv.pl

• www.facebook.com/ursustvpl/

• www.facebook.com/groups/mieszkancydzielnicyursus/

URSUSTV
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