


WSTĘP 



wstęp. 
Przedstawiam Paostwu raport z działao komunikacyjnych i promocyjnych projektu 
„Niedokooczony dom, przemieszczający się ludzie, ruchome granice/european 
songlines”, który odbył się na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu w dniach  
31.08-10.09 2016 roku.  

 
Multimedialne widowisko składało się z dwóch powiązanych ze sobą części we 
wnętrzu i na peronach Dworca Świebodzkiego. Częśd pierwsza odbywała 
się codziennie, między 31 sierpnia a 10 września, w budynkach dworca. Widzowie 
mieli okazję uczestniczyd w wystawach (m.in. Marka Raczkowskiego), czytaniach 
(m.in. Olgi Tokarczuk czy Matthiasa Göritz), pokazach filmowych czy koncertach 
(m.in. Małych Instrumentów, Julii Marcell czy Teatru Zar). 
 
Całośd projektu skoncentrowana była wokół multimedialnego spektaklu „Don‘t be so 
sure that you are legal”, który był prezentowany w dniach 31 sierpnia – 3 września na 
peronach Dworca Świebodzkiego. W przedstawieniu wzięli udział m.in. aktorzy Teatru 
Polskiego we Wrocławiu (Małgorzata Gorol, Adam Szczyszczaj, Marta Zięba), jak 
również Teatru Zar (Ditte Berkeley, Matej Matejka).  
 
Obie części były komplementarne, lecz mogły byd traktowane także, jako odrębne 
całości. Ich wzajemne relacje nie stawiały granic zarówno dla wyobraźni artystów, jak  
i widzów. 



strategia komunikacyjna. 

Aby dotrzed z informacją o wydarzeniu do szerokiego grona odbiorców zrealizowano 
kompleksowe działania promocyjne. Aby zwiększyd ich efektywnośd i dotrzed do 
różnych grup odbiorców wykorzystano różnorodne narzędzia promocyjne, które 
wzajemnie się uzupełniały i wspierały. Działania promocyjne realizowane były na 
terenie Wrocławia, zaś Media Relations prowadzone były na poziomie ogólnopolskim. 
Główny nacisk komunikacyjny został położony na media lokalne oraz media o profilu 
kulturalnym.  

 

Promocja miała na celu zwiększanie rozpoznawalności wydarzenia w oparciu  
o wyrazistą kampanię wizerunkową, dotarcie z informacją o nim do nowych grup 
docelowych, podkreślanie unikatowości wydarzenia i uwypuklenie unikalnego 
charakteru na kulturalnej mapie Polski. Dzięki wielotorowym działaniom promocyjnym 
informacja o projekcie dotarła do kilkudziesięciu tysięcy osób.   

 

 



ZAKRES DZIAŁAO 



Zakres działao komunikacyjno-promocyjnych był bardzo złożony i obejmował wiele 
obszarów: 

 

• strona www projektu 

• media relations 

• social media 

• promocja i marketing 

• kontakt z partnerami 

• koordynacja prac graficznych 

• tworzenie tekstów 

 

Działania poza specjalistyczną pracą indywidualną skupiały się także wokół koordynacji 
pracy poszczególnych działów i jednostek – grafik, webdeveloper, koordynacja 
wydruków, koordynacja wolontariuszy. Podjęto się także koordynacji ustaleo  
i egzekucji tychże z Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, a także siecią salonów 
Empik. 

 

 

zakres działao. 



STRONA WWW PROJEKTU 



W ramach współpracy została wdrożona strona internetowa projektu. Strona pełniła 
głównie funkcję informacyjną, a także wizerunkową wydarzenia.  

 

Znalazły się na niej nie tylko informacje praktyczne (biogramy artystów, program 
godzinowy, opisy wydarzeo, mapka), lecz także rys historyczny projektu, przedstawienie 
głównych założeo przedsięwzięcia, a nawet historia zdjęcia, użytego w plakacie.Na stronie 
znalazł się także kluczowy z punktu widzenia projektu tekst Tadeusza Różewicza „List do 
ludożerców”. 

 

Na stronie internetowej utworzono także galerię ze zdjęciami z etapów przygotowawczych 
powstawania projektu, a także PRESSROOM, w którym znajdowały się materiały dla 
mediów (teczka prasowa, pakiet zdjęd, zapowiedzi prasowe, program godzinowy).  

 

Strona funkcjonowała w języku polskim oraz angielskim. Została dostosowana zarówno 
do użytkowania desktopowego, jak i dla użytkowników urządzeo mobilnych. 

 

strona www projektu. 



strona www projektu. 

ZAKRES DZIAŁAO 
 

• stworzenie specyfikacji strony dla 
webmastera 

• stworzenie makiety 

• implementacja strony internetowej 

• koordynacja działao dewelopera 

• testy strony (desktop i mobile) 

• stworzenie wszystkich tekstów na 
stronie w języku polskim 

• koordynacja tłumaczeo tekstów na 
język angielski 

• aktualizacja treści na stronie 
internetowej, stały monitoring 

 



strona www projektu. 
opis projektu 

biogram Stephana 
Strouxa 

biogramy 
pozostałych 
artystów 



strona www projektu. 
szczegółowe 

opisy wydarzeń 

galeria zdjęć 

PRESSROOM 



strona www projektu. 
wiersz Tadeusza 

Różewicza 

partnerzy i patroni 
medialni 

kontakt i przekierowanie na 
fanpage na Facebooku 



MEDIA RELATIONS 



media relations. 
Współpraca z mediami stanowiła niezwykle istotny element działao promocyjnych. 
Podjęto współpracę ze wszystkimi mediami: telewizja, radio, Internet, prasa oraz 
media społecznościowe (vide następny rozdział). Szczególnie silny nacisk został 
położony na media dolnośląskie oraz na media o profilu kulturalnym.  

 

Ze względu na położenie głównego akcentu na tematykę różnorodności kulturowej  
i tożsamości europejskiej, skupiono się na współpracy z dziennikarzami zajmującymi 
się takimi tematami. Prezentowano artystów, poszczególne wydarzenia oraz główne 
założenia projektu w audycjach oraz magazynach kulturalnych. Ponadto, podjęto 
współpracę z mediami informacyjnymi oraz opiniotwórczymi.  

 

Stworzono także komplet materiałów dla przedstawicieli mediów, a także 
podtrzymywano z nimi relacje i kontakty, odpowiadając także na indywidualne 
zapotrzebowania dziennikarzy. 



media relations. 
POZYSKANIE PATRONATÓW MEDIALNYCH 

 

Na potrzeby promocji wydarzenia pozyskani zostali patroni medialni – na podstawie 
doświadczeo starannie dobrano media, tak aby ich profil jak najlepiej pasował do 
charakteru wydarzenia. Efektem prac było pozyskanie siedmiu patronów medialnych: 
Gazeta Wyborcza, TVP Wrocław, gazeta.pl, kulturaonline.pl, tuwroclaw.pl, 
teatralny.pl, e-teatr.pl. 

 

Po starannym dobraniu patronów, stworzono indywidualne oferty patronackie, 
negocjowano warunki patronatu z mediami, a także koordynowano egzekucje 

warunków zawartych w umowach patronackich. 



media relations. 
TWORZENIE MATERIAŁÓW DLA MEDIÓW 

 

Na podstawie dostarczonych przez Paostwa materiałów i informacji, stworzono 
komplet materiałów dla przedstawicieli mediów. Pakiet składał się z teczki prasowej 
(PRESS KIT), która zawierała szczegółowe opisy poszczególnych wydarzeo programu, 
biogramy artystów, sylwetki twórców, niezbędne informacje dla dziennikarzy, a także 
zdjęcia. 

 

Na potrzeby komunikacji z mediami stworzono szereg informacji prasowych 
dostosowanych charakterem i objętością do poszczególnych mediów. Wśród tekstów 
prasowych znalazły się zapowiedzi całego projektu, pogłębione teksty przekrojowe, 
zapowiedzi poszczególnych wydarzeo, podsumowania, a także teksty kontekstowe. 

 

Wszystkie materiały dla mediów znajdą Paostwo w załączniku do raportu. 

 

 



media relations. 
KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELAMI MEDIÓW 

 

Niezwykle istotną częścią działao promocyjnych w mediach był bezpośredni  
i regularny kontakt z dziennikarzami.  

 

W trakcie współpracy odpowiadałam na indywidualne zapotrzebowanie dziennikarzy 
dotyczące zarówno materiałów, jak i wywiadów, pogłębionych informacji na temat 
twórców, a także współpraca przy redagowaniu materiałów z wybranymi 
dziennikarzami. Przykładem jest chociażby materiał na temat muralu Zbigniewa Libery 
w Gazecie Wyborczej, a także publikacja fragmentu tekstu Olgi Tokarczuk 
(„Bezimienny krajobraz”) na łamach gazety ESK oraz Gazety Wyborczej.  

 

Organizowano także próby dla przedstawicieli prasy, a także wysyłano imienne 
zaproszenia na premierę spektaklu „Don’t be so sure that you are legal”.  

 



media relations. 
KONFERENCJA PRASOWA 

 

Przed premierą wydarzenia wspólnie z Biurem 
Promocji ESK Wrocław 2016 zorganizowano 
konferencję prasową. Podczas konferencji 
odbyła się premiera klipu promującego projekt.  

 

Na potrzeby konferencji przygotowano 
materiały dla przedstawicieli mediów, które 
zostały dostarczone dziennikarzom (zapowiedź 
prasową, teczkę prasową, ulotki, programy, 
plakaty). Zadbano także o prezentację 
wydarzenia podczas konferencji oraz 
zorganizowanie wywiadów z organizatorami, 
czego efektem były liczne publikacje  
i zapowiedzi (m.in. Radio Zet, Radio RMF FM, 
Radio GRA, Radio Rodzina, Radio Wrocław, 
Radio RAM, Gazeta Wrocławska,  wroclaw.pl  
i inne…) 

 



media relations. 
PRESSTOUR 

 

Aby przedstawid możliwie najszerzej ideę wydarzenia oraz poszczególnych jego elementów 
zorganizwano PRESSTOUR po najważniejszych redakcjach prasowych, radiowych  
i telewizyjnych w Polsce. Do poszczególnych audycji i programów zapraszano różnych gości, 
tak aby przedstawid projekt z możliwie najszerszej perspektywy.  

Efektem działao była 
obecnośd wydarzenia w 
najważniejszych programach 
publicystycznych, 
kulturalnych, informatorach 
oraz audycjach w Polsce.  



media relations. 
PRESSTOUR 

 

Wśród wielu zrealizowanych wywiadów warto wspomnied o najważniejszych: 

• Jedynka Polskiego Radia – łączenie przez studio Radia Wrocław z Joanną Kusz 

• Jedynka Polskiego Radia – relacja z wydarzenia 

• Dwójka Polskiego Radia – łączenie telefoniczne ze Stephanem Strouxem 

• Trójka Polskiego Radia – łączenie przez studio Radia Wrocław ze Stephanem 
Strouxem, Joanną Kusz, Adamem Szczyszczajem i Martą Ziębą 

• Trójka Polskiego Radia – łączenie telefoniczne z Joanną Kusz 

• Trójka Polskiego Radia – relacja z wydarzenia 

• Czwórka Polskiego Radia – relacja z wydarzenia 

• Polskie Radio 24 – wywiad ze Stephanem Strouxem, relacja z wydarzenia 

• Radio Kultura – 3 wizyty przybliżające poszczególne aspekty wydarzenia (literatura, 
teatr, wystawy) 

• Radio Wrocław – poranek 

  



media relations. 
PRESSTOUR 

 

Wśród wielu zrealizowanych wywiadów warto wspomnied o najważniejszych: 

• Radio RAM – dwugodzinna audycja na temat spotkao autorskich oraz książek 

• Polskie Radio24 – rozmowa ze Stephanem Strouxem w języku niemieckim 

• TVP Wrocław – zapowiedzi z Dworca Świebodzkiego 

• TVP 2 – zapowiedzi z Dworca Świebodzkiego 

• TVN24 – relacja z premiery spektaklu „Don’t be so sure that you are legal” 

• Gazeta Wyborcza – wywiad ze Stephanem Strouxem 

• Gazeta Wyborcza – wywiad ze Zbigniewem Liberą 

• Nina Branner (duoska dziennikarka) – wywiad ze Stephanem Strouxem  

• i wiele innych… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Polska Agencja Prasowa 
• Gazeta Wyborcza 
• Gazeta Wrocławska 
• As-Salam 
• Newsweek 
• Teatr 
• Radio Wrocław 
• Radio RAM 
• Radio TOK FM 
• Polskie Radio 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Polskie Radio 3 
• Polskie Radio 4 
• Polskie Radio 24 
• Radio Eska 
• TVP Wrocław 
• culture.pl 
• teatralny.pl 
• kulturaonline.pl 
• wroclaw.pl 
• tuwroclaw.pl 

media relations. 
AKREDYTACJE 

 

Poza organizacją indywidualnych wywiadów z reżyserem oraz twórcami 
zaangażowanymi w projekt, zorganizowano przyjazd delegacji dziennikarzy polskich 
oraz zagranicznych, którzy uczestniczyli w wydarzeniach.  

Lista wybranych redakcji: 

 



media relations. 
PUBLIKACJE OGÓŁEM 

  

 
monitorowane hasła liczba publikacji 

Niedokooczony Dom 156 

PUBLIKACJE ZE WZGLĘDU NA MEDIUM 

medium liczba materiałów 

Prasa 17 

Internet 121 

Radio 15 

Telewizja 3 



media relations. 
PRASA 

  

 

REDAKCJA RODZAJ/TEMATYKA NAKŁAD EKWIWALENT 

POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA regionalny 22220 4844 

DZIENNIK GAZETA PRAWNA ogólnopolski 48010 1564 

GAZETA WYBORCZA - WROCŁAW regionalny 18550 6810 

POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA regionalny 22220 2265 

GAZETA WYBORCZA - WROCŁAW regionalny 18550 4109 

GAZETA WYBORCZA - WROCŁAW regionalny 18550 1336 

GAZETA WYBORCZA - WROCŁAW regionalny 18550 2106 

POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA regionalny 22220 3422 

GAZETA WYBORCZA - WROCŁAW regionalny 18550 3848 

POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA regionalny 22220 926 

POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA regionalny 22220 5819 

NASZE MIASTO - WROCŁAW regionalny 21660 270 

GAZETA WYBORCZA - WROCŁAW regionalny 18550 3616 

GAZETA WYBORCZA - WROCŁAW regionalny 18550 14826 

POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA regionalny 22220 3637 

POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA regionalny 22220 215 

POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA regionalny 22220 926 



media relations. 
RADIO 

  

 

REDAKCJA RODZAJ/TEMATYKA CZAS TRWANIA EKWIWALENT 

Polskie Radio Program 3 ogólnopolski 00:11:29 71197 

Polskie Radio Program 4 ogólnopolski 00:00:40 867 

Polskie Radio Program 1 ogólnopolski 00:00:32 427 

Polskie Radio Program 1 ogólnopolski 00:10:55 8733 

Polskie Radio Program 1 ogólnopolski 00:02:46 2213 

Polskie Radio Program 1 ogólnopolski 00:00:33 440 

Radio RAM regionalny 00:00:46 383 

Radio ESKA Wrocław regionalny 00:07:39 7650 

Radio ESKA Wrocław regionalny 00:07:36 1976 

Polskie Radio Program 3 ogólnopolski 00:21:20 34133 

Radio TOK FM ogólnopolski 00:00:46 2453 

Polskie Radio 24 ogólnopolski 00:12:36 4334 

Polskie Radio 24 ogólnopolski 00:10:21 3560 

Polskie Radio 24 ogólnopolski 00:17:28 6760 

Polskie Radio Program 1 ogólnopolski 00:04:14 15240 



media relations. 
TELEWIZJA 

  

 

REDAKCJA RODZAJ/TEMATYKA PROGRAM EKWIWALENT 

TVP WROCŁAW regionalny NIE PRZEGAP Brak danych 

TVN24 ogólnopolski DZIEO PO DNIU Brak danych 

TVP2 ogólnopolski KIERUNEK WROCŁAW Brak danych 



media relations. 
INTERNET 

  

 

REDAKCJA ZASIĘG UNIKALNI UŻYTKOWNICY LINK DOCELOWY 

www.prw.pl regionalny 1474 http://www.prw.pl/articles/view/57388/Kultura-DAB-Literatura-czwartek-16-00-20-
00-1 

www.radiowroclaw.pl regionalny 89176 http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/57388/Kultura-DAB-Literatura-czwartek-16-
00-20-00-1 

www.kulturaonline.pl ogólnopolski 40409 http://kulturaonline.pl/niedokonczony,dom,olga,tokarczuk,zbigniew,libera,i,julia,marce
ll,o,migracji,tytul,artykul,26169.html 

www.wroclaw.dlastudent
a.pl 

regionalny 36942 http://wroclaw.dlastudenta.pl/sztuka/artykul/Migracje_i_podroze_w_budynkach_dwo
rca,121160.html 

www.culture.pl ogólnopolski 403232 http://culture.pl/pl/artykul/niedokonczony-dom-przemieszczajacy-sie-ludzie 

www.culture.pl ogólnopolski 403232 http://culture.pl/pl/artykul/niedokonczony-dom-przemieszczajacy-sie-ludzie-we-
wroclawiu 

www.news.o.pl ogólnopolski 16205 http://news.o.pl/2016/08/19/stephan-stroux-niedokonczony-dom-wroclaw/ 

www.infomusic.pl ogólnopolski 53515 http://www.infomusic.pl/muzyka/artykul/46381,niedokonczony-dom-
przemieszczajacy-sie-ludzie-ruchome-granice 

www.e-teatr.pl ogólnopolski 77713 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/226936.html 

www.radiowroclaw.pl regionalny 89176 http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/57549/Kultura-DAB-Teatr-od-16-do-20 

www.prw.pl regionalny 1474 http://www.prw.pl/articles/view/57549/Kultura-DAB-Teatr-od-16-do-20 

www.kulturadostepna.pl ogólnopolski 23150 http://kulturadostepna.pl/wydarzenie/niedokonczony-dom--przemieszczajacy-sie-
ludzie--ruchome-granice-european-

songlines?category_group=sztuka&locality=Wroclaw 

www.irka.com.pl ogólnopolski 1781 http://www.irka.com.pl/portal/News?news_id=54796 

www.wroclaw.pl regionalny 497359 http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/inne/29694-niedokonczony-dom-o-ludziach-
migracji-i-granicach?termin=188142 

www.ddz.doba.pl regionalny 36694 http://ddz.doba.pl/artykul/rammstein-niedokonczony-dom-i-alchemia-swiatla-mocna-
koncowka-wakacji-w-esk/15924/17 
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SOCIAL MEDIA 



social media. 
Podczas prac przy wydarzeniu przejęto także działania komunikacyjne na portalu 
społecznościowym Facebook. Dzięki zastosowania rozmaitych narzędzi, różnych 
rodzajów postów, a także crossbrandingu z artystami biorącymi udział w projekcie, 
udział fanów w profilu zwiększył się kilkukrotnie.  

 

Liczba polubieo została zwiększona 6-krotnie. Zasięg postów utrzymywał się na 
bardzo wysokim poziomie kilkudziesięciu tysięcy (rekordowy wpis z grafiką Marka 
Raczkowskiego osiągnął zasięg blisko 35 tysięcy). Te działania przekładały się 
bezpośrednio na zaangażowanie oraz w dalszej kolejności na frekwencję na 
wydarzeniu. 

 

Starano się korzystad z większości narzędzi dostępnym na portalu Facebook, dlatego 
też zamieszczano filmy (trailer zapowiadający wydarzenie doatrł do blisko 19 tysięcy 
osób), fotorelacje z wydarzeo, a także relacje na żywo, które spotkały się z bardzo 
pozytywnym odbiorem widzów.  



  czas działao: 16.08– 30.09.2016 

 liczba fanów na starcie 90 

wzrost  liczby fanów o  672%  - do 605 

fanów (bez wsparcia reklamowego!) 

 Start komunikacji Niedokooczonego 
Domu doprowadził do zwiększenia 
napływu nowych fanów 

social media. 



social media. Za pomocą działao komunikacyjnych 

(organicznych – bez wsparcia reklamowego) 

wygenerowano zasięg kilkudziesięciu tysięcy.  

Jeden tylko wpis z 22 sierpnia wygenerował 

blisko 31 tysięcy zasięgu! 



Przygotowaliśmy grafiki na każdy dzieo wydarzenia 
stanowiące swoisty „rozkład jazdy”, by każdy 
użytkownik odwiedzający stronę był zorientowany  
w wydarzeniach danego dnia 

social media. 



social media. 

Aby zwiększyd zaangażowanie fanów, stosowano 
różne rodzaje postów, co podnosiło zasięg oraz 
związek emocjonalny odbiorców z wydarzeniem.  



social media. 
 

Koordynowano i negocjowano działania 
crossbrandowe, mające na celu promocję 
wydarzenia u artystów biorących udział  
w wydarzeniu. 



social media. 
 

Zadbano także o promocję wydarzenia 
na kanałach partnera – ESK 2016. 



social media. 
 

Podjęto także działania w różnych 
grupach tematycznych i forach, 
zrzeszających ludzi szczególnie 
zainteresowanych danym 
zagadnieniem. W tych miejscach 
także zadbano o odpowiednią 
promocję. 



social media. 
 

    Nawiązano współpracę z ponad 35 portalami informującymi o wydarzeniach, a także  
z aplikacjami, które agregują informacje na temat wydarzeo w danym mieście. 
Efektem tych działao były liczne publikacje. 



PROMOCJA I MARKETING 



promocja i marketing. 
Działania promocyjne skoncentrowane były głównie na terenie Wrocławia i Dolnego 
Śląska.  

 

Podjęto się następujących działao: 

• Koordynacja prac graficznych nad poszczególnymi nośnikami reklamowymi (w tym 
specyfikacje, wymiary, koncepcja) 

• Stworzenie copy dostosowanego do poszczególnych nośników reklamowych 

• Research, negocjacja warunków dystrybutorów powierzchni reklamowych 

• Koordynacja wydruków 

• Koordynacja, negocjacja i egzekucja warunków ustalonych z partnerami (patroni 
medialni, sied salonów Empik, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016) 

• Koordynacja działao wolontariuszy przydzielonych do zadao promocyjnych 

 

Poza wymienionymi wyżej działaniami proponowano szereg działao natury 
ambientowej (wlepki, sprayowanie haseł z szablonów na chodnikach, eventy  
z udziałem aktorów), jednak ze względów budżetowych nie zostały one zrealizowane. 



promocja i marketing. 
W ramach działao zajęto się promocją wydarzenia w przestrzeni miejskiej. Działania 
obejmowały koordynację prac graficznych oraz stworzenie copy na wszystkich 
nośnikach reklamowych. 



promocja i marketing. 
We współpracy z grafikiem stworzono następujące materiały: 

• Plakat B1 

• Plakat B2 

• Plakat a3 

• Ulotka DL 

• Siatka wielkoformatowa 

• Billboardy 

• Citylighty 

• Zaproszenia 

• Bannery reklamowe online 

• Wlepki 

• Zakładki do książek 

• Kubiki (słupy mobilne ESK) 

• Program wydarzenia  

• Katalog wraz z mapką – w tym opracowanie całego copy  



promocja i marketing. 
Lista lokalizacji, w których umieszczone zostały nośniki  
outdoor: 

 

CITYLIGHTY 

• Kazimierza Wielkiego/św. Mikołaja/Most Pomorski 

• Kościuszki 59/Kołłątaja  

• Podwale/Piłsudskiego  
(kierunek Nowy Dwór II) 

• Świdnicka/Piłsudskiego  
(Centrum)  

• Błogosławionego Czesława/Oławska 
(Galeria Dominikaoska)  

• Robotnicza/Dworzec Świebodzki  
(kierunek ul. Podwale) 

• Zielioskiego Tadeusza/ Szczęśliwa  
(kierunek Plac Ludwika Hirszfelda) 



promocja i marketing. 
Lista lokalizacji, w których umieszczone zostały nośniki outdoor: 

 

CITYSCROLLE 

• Dworcowa/Piłsudskiego  
(Dworzec PKP) 

• Legnicka/Sokolnicza  
(Legnicka) 

• Dworcowa/Plac Konstytucji 3-go Maja 
(Dworcowa 25) 

• Teatralna/Wierzbowa 14 

 

SŁUPY OGŁOSZENIOWE 

• 200 słupów ogłoszeniowych na terenie całego Wrocławia 

 

SIATKA WIELKOFORMATOWA 

• Witryna salonu EMPIK we Wrocławiu, Rynek 50 



promocja i marketing. 
Rozplanowano także lokalizację nośników 
outdoorowych w przestrzeni Wrocławia. Zadbano 
o ekspozycję materiałów promocyjnych, takich jak 
ulotki i plakaty w przestrzeni miejskiej oraz  
u partnerów. 

 

Wynegocjowano także pakiet bardzo atrakcyjnych 
świadczeo w sieci salonów Empik. Poza ekspozycją 
materiałów promocyjnych w salonach na terenie 
Wrocławia i Dolnego Śląska, udało się także 
pozyskad instalację wielkoformatowej siatki  
w witrynie Empiku na wrocławskim Rynku, a także 
dodawanie zakładek do książek do zakupów  
w weekend poprzedzający wydarzenie. 



promocja i marketing. 



ZAPRASZAM DO PONOWNEJ 
WSPÓŁPRACY! 

MONIKA ŁUCZKOWSKA  
project  manager 

monika. luczkowska@gmail .com  
gsm. 509 232 372 


