
Oferta sponsorska  
Teatru Zagłębia

Teatr Zagłębia jest samorządową instytucją 
artystyczną, której celem jest rozwój kulturalny 
mieszkańców Zagłębia, Górnego Śląska  
i Zachodniej Małopolski. Realizujemy spektakle 
oraz tworzymy różnorodne możliwości 
uczestnictwa i działania teatralnego.

Kim jesteśmy?

Rok założenia: 

1897

Średnia liczba 
odbiorców 
komunikatu 
miesięcznie: 

150.000

Średnia liczba 
widzów  
w sezonie: 

50.000

Odbiorcy: mieszkańcy 
Zagłębia Dąbrowskiego, 
Górnego Śląska  
i Zachodniej Małopolski



Wizerunek firmy  
przyjaznej kulturze

Pomagamy podkreślić prestiż Państwa 
firmy w świadomości odbiorców poprzez 
szerokie możliwości reklamowe.

• Sponsoring tytularny

• Wyróżniona pozycja wśród sponsorów na materiałach 

promocyjnych

• Logo na ściance sponsorskiej w foyer

• Reklama na biletach: 50 tysięcy / na sezon

• Logo z bezpośrednim linkiem na stronie internetowej teatru: 

250 tys. odsłon / rocznie

• Reklama na telewizorach w foyer  

• Reklama na drukach dotyczących spektakli i wydarzeń 

organizowanych przez teatr / informator: 10 tys.; repertuar: 

47,5 tys.; program: 1 tys. w sezonie

• Spersonalizowany newsletter z reklamą / 3 tys. odbiorców

• Spersonalizowany post w mediach społecznościowych /  

11 tys. obserwujących

• Akcja promocyjna podczas wydarzeń artystycznych 

• Oficjalne podziękowanie odczytane przez artystów ze sceny



Abonament dla pracowników
Stałe i najlepsze miejsca 
na widowni w atrakcyjnej 
cenie. Karta nie jest imienna, 
każdorazowo może z niej 
skorzystać jedna osoba. 
W pakiecie również: 
indywidualne doradztwo 
konsultanta przy  doborze 
przedstawień i  10% rabatu 
na wynajem sali teatralnej na 
firmowe imprezy. 

Wynajem sali teatralnej
Nasza sala teatralna 
to idealne miejsce do 
zorganizowania firmowych 
imprez.

Niezapomniane  
przeżycia teatralne

Pakiet zaproszeń na premiery 
oraz spektakle 
Eleganckie zaproszenia na 
wszystkie premiery oraz 
spektakle to niebanalny 
prezent dla klientów czy 
dodatkowy benefit dla 
pracowników firmy.

Imprezy integracyjne dla 
dorosłych i dla dzieci

Spacery z aktorami po 
zakamarkach teatru: 
zwiedzanie niedostępnych 
dla widzów miejsc w teatrze, 
warsztaty i zabawy na scenie.

Warsztaty teatralne dla dzieci
 
Warsztaty z autoprezentacji, 
komunikacji i emisji głosu dla 
dorosłych 

Animacja dzieci: 
zapewnimy opiekę i dobrą 
zabawę dzieciom podczas 
firmowych wydarzeń

Przygotowanie spektakli 
okolicznościowych: 
pomożemy przygotować 
spektakl, w którym aktorami 
będą pracownicy.

Zakup spektaklu 
repertuarowego: zagramy  
wyłącznie dla pracowników  
i partnerów Państwa firmy. 



Rozpoznawalna marka

KontaktTeatr Zagłębia
Ul. Teatralna 4
41-200 Sosnowiec

Osoba do kontaktu: 
Ewa Koralewska
e.koralewska@teatrzaglebia.pl
882-095-085

Festiwale teatralne 
Do tej pory odwiedziliśmy 
Festiwal Augenblickmal 
w Berlinie, Malta Festival 
Poznań, Warszawskie 
Spotkania Teatralne 
i wiele innych prestiżowych 
festiwali teatralnych 
w Polsce i za granicą.

Spektakle gościnne 
Nie gramy jedynie 

w siedzibie. Niemal 
w każdym miesiącu 

prezentujemy  
przedstawienia 

w zaprzyjaźnionych 
teatrach i ośrodkach 

kultury w innych miastach.

Reklama Państwa firmy  
pojawi się tam, gdzie my

Sieć dystrybucji 
Nasze materiały 
reklamowe regularnie 
docierają do wielu 
punktów dystrybucji 
w całym województwie. 
Inwestujemy również 
w outdoor i reklamę 
w mediach.


