Organizujesz koncert, imprezę?
[] Społeczność
Jak uzyskać patronat portalu?
Nasz Londyn to najlepszy bezpłatny serwis ogłoszeniowy i katalog firm stworzony dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.
Wszystkich organizatorów i managerów zapraszamy do promowania swoich przedsięwzięć (np. koncertów, szkoleń, konferencji,
sympozjów) za pomocą portalu Nasz Londyn.
Jeśli organizujecie koncert, wystawę, spotkanie, akcję społeczną lub jakiekolwiek inne wydarzenie skierowane do szerszego grona
odbiorców - koniecznie dajcie nam znać.
Promuj swoje przedsięwzięcie za pomocą portalu Nasz Londyn.
Ze swojej strony zapewniamy:
• publikację informacji o imprezie na portalu Nasz Londyn w rubryce Wydarzenia | Patronat
• publikację ogłoszenia promowanego na stronie głównej i wyświetlanego na górze danej kategorii oraz wyróżnionego kolorem w
liście ogłoszeń na portalu Nasz Londyn w dziale Społeczność
• umieszczenie na stronie głównej banneru promującego imprezę
• udostępnienie informacji na naszej stronie na Facebooku www.facebook.com/NaszLondyn z liczbą ponad 4500 Fanów !
• konkurs biletowy dla użytkowników serwisu
Co zrobić, aby uzyskać patronat medialny naszego serwisu?
Najważniejszym warunkiem uzyskania patronatu medialnego portalu Nasz Londyn jest umieszczenie na wszystkich materiałach
promocyjnych imprezy (plakaty, bilety, foldery) logo portalu Nasz Londyn. Mile widziana jest również możliowść ekspozycji banerowej
promującej portal Nasz Londyn w dniu i miejscu patronowanego przez nas wydarzenia.
Należy również dostarczyć na nasz adres e-mailowy informacje o planowanym wydarzeniu oraz materiały do umieszczenia na portalu
(np. banner, treść promującą wydarzenie).
W miarę możliwości prosimy również o dostarczenie wejściówek na planowane wydarzenie do rozdysponowania jako nagroda wśród
użytkowników serwisu oraz wejściówek dla Redakcji.
W celu uzyskania więcej informacji o patronatach medialnych lub ustalenia warunków współpracy prosimy o kontakt mailowy pod
adresem info@naszlondyn.co.uk lub poprzez formularz kontaktowy.
Formularz kontaktowy jest najszybszą i najlepszą formą kontaktu z nami (24h/7)
Dziękujemy za korzystanie z portalu Nasz Londyn !
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Adres ogłoszenia
https://naszlondyn.co.uk/organizujesz-koncert-impreze,o896

Kontakt
Mail: info@naszlondyn.co.uk
Telefon:
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