Oferta patronatu medialnego
U Call That Love oferuje możliwość objęcia patronatem medialnym
różnych projektów oraz inicjatyw. Jeżeli organizujecie koncert, wystawę
fotograficzną, spotkanie, konferencję prasową lub jakiekolwiek inne
przedsięwzięcie skierowane do szerszego grona odbiorców - poinformujcie o
tym U Call That Love. Serwis pozostaje otwarty także na propozycje
dotyczące patronatu nad wydawnictwami płytowymi. Poniżej krótka informacja
odnośnie warunków współpracy.
Patronat medialny nad wydarzeniem kulturalnym
W ramach tego rodzaju patronatu U Call That Love oferuje:
1. Umieszczenie zapowiedzi wydarzenia na stronie (opis, harmonogram,
plakat, zdjęcia, bezpośrednie linki do strony organizatora).
2. Umieszczenie banneru (specyfikacje podane są poniżej) lub plakatu
promującego imprezę na stronie głównej serwisu.
3. Przekazanie informacji o wydarzeniu na witrynach pokrewnych
(Facebook, MySpace, Twitter).
4. Umieszczenie eventu w dziale "Wydarzenia kulturalne" na stronie głównej
serwisu.
5. Teaser wydarzenia umieszczany w przygotowanym newsletterze U Call
That Love.
W zamian U Call That Love oczekuje:
1. Umieszczenie logotypu U Call That Love na stronie internetowej
organizatora wydarzenia kulturalnego oraz wszystkich materiałach
drukowanych promujących imprezę.
2. Przyznania akredytacji dla dwóch przedstawicieli U Call That Love.
3. Organizator wydarzenia zobowiązuje się dostarczenia zredagowanych
informacji o koncercie, bannera zapowiadającego koncert oraz plakatu na
adres emailowy: ucallthatlove@gmail.com.
4. W przypadku nieobecności przedstawicieli U Call That Love na danym
wydarzeniu kulturalnym, organizator zobowiązuje się do przesłania relacji
z imprezy.
5. Zapewnienie możliwości ekspozycji materiałów reklamowych serwisu.
6. Mile widziane będzie dostarczenie fotografii z danego wydarzenia.

Patronat medialny nad wydawnictwem płytowym
W ramach tego rodzaju patronatu U Call That Love oferuje:
1. Zamieszczenie zapowiedzi wydawnictwa płytowego na stronie z podaniem
szczegółowych informacji o płycie.
2. Poinformowanie o płycie w newsletterze U Call That Love.
3. Przekazanie informacji o wydarzeniu na witrynach pokrewnych
(Facebook, MySpace, Twitter).
4. Opublikowanie na serwisie recenzji płyty.
W zamian U Call That Love oczekuje:
1. Dostarczenia szczegółowych informacji dotyczących wydawnictwa
płytowego.
2. Otrzymania materiałów promocyjnych płyty.
3. Dostarczenie płyty na wskazany niżej adres kontaktowy, w celu napisania
recenzji.
4. Udostępnienia akredytacji na release party i/lub koncert promocyjny
danego wydawnictwa płytowego.
U Call That Love dodatkowo oferuje usługi copywriterskie z zakresu
przygotowania press info dotyczącego wydarzenia kulturalnego, wydawnictwa
płytowego oraz innych projektów. Istnieje również możliwość przygotowania
wspólnej promocji danego artysty muzycznego. W zależności od specyfiki i
rodzaju współpracy w tym zakresie wszelkie ustalenia i wzajemnie świadczone
usługi będą regulowane inną umową.
Powyższe opcje przedstawiają jedynie zarys możliwości wzajemnej współpracy,
promocji oraz wymiany usług pomiędzy serwisem UCallThatLove.com, a
zainteresowanymi osobami do współpracy.
Z poważaniem,
Witold Ostrowiecki
Kontakt:
adres e-maiowy: ucallthatlove@gmail.com
Adres do wysyłki (z dopiskiem "U Call That Love - Patronat):
Witold Ostrowiecki
W. Pietkuna 3/40
15-699 Bialystok

