
współpraca.



Łódź Kreatywnie to przewodnik po Łodzi 
kreatywnej - miejsce stworzone by 
przedstawić szeroki przekrój przemysłów 
kreatywnych, wspierać kreatywne inicjatywy 
i informować o nich mieszkańców oraz 
turystów, promować łódzkie wydarzenia 
i mówić głośno o kreatywnych 
osobowościach w naszym mieście. 

A za tym wszystkim stoimy my Fundacja 
More Creative która została powołana by 
szerzyć łódzką kreatywność z której słynie 
nasze miasto. 

zobacz 
co można 
z nami zrobić:



partner portalu

Poszukujemy aktywnych i wspierających partnerów 
portalu oraz sponsorów, którzy będą wspierać 
nasze działania zarówno finansowo jak i rzeczowo. 
Pozwoli nam to przede wszystkim aktywniej 
i sprawniej realizować cele portalu szerząc łódzką 
kreatywność.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zachęcamy 
do kontaktu bezpośredniego i rozmowy 
o możliwościach i wspólnych oczekiwaniach. 

Zasady współpracy partnerskiej lub 
sponsorskiej ustalamy każdorazowo 
indywidualnie. Dzięki temu chcemy 
jak najlepiej dopasować nasze 
możliwości do Państwa oczekiwań. 

Wachlarz naszych pomysłów jest 
ogromny. Razem zdziałamy więcej! 



Usługa Artykuł sponsorowany w ramach Portalu jest przygoto-
wywana na treściach (copy & foto) dostarczonych przez Klienta 
lub w pełni tworzony przez zespół kreatywny portalu. Aby ustalić 
szczegóły realizacji artykułu skontaktuj się z nami.

Co zyskasz inwestując w artykuł sponsorowany 
na naszym portalu:

* Obszerne przedstawienie informacji w ciekawy 
sposób pośród innych angażujących treści
* Doskonała prezentacja przemysłu, produktu lub 
usługi lub inicjatywy czy wydarzenia
* Kreowanie wiarygodności marki
Dotarcie do konkretnej grupy odbiorców indywi-
dualnych lub biznesowych
* Szeroka promocja artykułu sponsorowanego 
przez możliwość umieszczenia fraz i linków spon-
sorowanych

Linki sponsorowane to nieodłączny element Artykułu 
sponsorowanego. Pozwala na umieszczenie w treści Postu 
sponsorowanego hiperłącza do wybranego dokumentu 
lub innego miejsca w danym dokumencie, jak również 
informacji zawartych w innych zakładkach Portalu odno-
szących się w szczególności do Podmiotów świadczących 
określone usługi lub informacji o świadczonych usługach.

Artykuł sponsorowany 
na treściach dostarczonych przez klienta

Artykuł sponsorowany 
realizowany przez zespół kreatywny portalu

350 zł

550 zł

+200  zł



Statyczne banery reklamowe w różnych rozmiarach 
i usytuowaniach do wyboru, umieszczony na stronie 
głównej serwisu oraz wybranych stronach pobocz-
nych z odnośnikiem do wybranej strony internetowej
Wybrany baner reklamowy wyświetlany jest w wybra-
nej lokalizacji przez okres miesiąca od daty opłaty 
świadczenia usługi.

Portal posiada kilka wybranych miejsc na umieszcze-
nie banerów reklamowych.

Strona główna góra (pod obrazami "warto") – 
PASEK – Baner dedykowany jednej wybranej firmie 
Strona główna prawo (na prawo od wpisów) – BOX 

Kategorie prawo – BOX 
Aktualności prawo – BOX 

BANER PASEK wym. 1140x684
BANER BOX wym. 750x750

500 zł
200 zł

150 zł



Nasz team kreatywny oferuje kompleksową realizację 
materiału wideo - od scenariusza, przez filmowanie 
i skład po publikację na portalu oraz profilu podmiotu. 
Realizacja filmu pozwala na otrzymanie pełnego prawa 
do publikowania materiału na własnych bądź zewnętrz-
nych stronach WWW.
Istnieje także możliwość zamówienia fotorelacji z miejsca, 
wydarzenia czy inicjatywy.

               Nasz portal umożliwia także realizację nagrania      
          dedykowanego podcastu kreatywnego na dowolny 
temat zaproponowany przez Podmiot - od scenariusza, 
przez nagranie po publikację na stronach Wydawcy. Pod-
miot otrzymuje prawa do publikowania materiału na wła-
snych bądź zewnętrznych stronach WWW. 500 zł

1500 zł +



Możliwość uczestniczenia w wydarzeniach, wysta-
wach, spotkaniach i innych inicjatywach organizo-
wanych przez portal oraz Fundację. Wszystkie wy-
darzenia są organizowane z główną misją promocji 
przemysłów kreatywnych w Łodzi.

W planach realizacji są np:
 / warsztaty kreatywne
 / targi kreatywne
 / konferencja nt. przemysłów kreatywnych
 / debaty

Poza tym:
 * Łódzkie kreatywne produkty i gadżety
         * Przewodnik po Łodzi Kreatywnej
         * Wydawnictwa poboczne 
 * Sesja zdjęciowa połączona z tekstem
           o miejscu, wydarzeniu, inicjatywie

kontakt:  735 954 390
biuro@lodzkreatywnie.pl

stay
tuned...
stay
tuned...


