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Rybobranie wraca po pandemicznej przerwie. Tegoroczna 
edycja odbędzie się w dniach 4-5 czerwca na ulicy Parkowej  
i w Parku Tysiąclecia oraz na promenadzie. Przenosiny były  
konieczne ze względu na prace prowadzone w porcie rzecznym.  
Zmiana lokalizacji może być dobrym pomysłem. Przy sprzyjającej pogo-
dzie, z rozstawionymi leżakami i rozłożonymi kocami, miejsce imprezy stanie się prawdzi-
wą oazą wypoczynku i rekreacji.

Ponownie zorganizowane zostaną strefy: dziecka, seniora, fitness, chill out oraz społecz-
na. Główna scena stanie w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta. Na niej, oprócz ro-
dzimych zespołów, zaprezentują się gwiazdy. W sobotę (4 czerwca) będzie to zespół zna-
ny z hitu „Ona czuje we mnie piniądz” czyli Łobuzy. W niedzielę (5 czerwca) usłyszymy  
za to Grzegorza Hyży mającego na koncie takie piosenki jak „O Pani!”, czy „Niech pomyślą,  
że to ja”.

Tak ogromne przedsięwzięcie nie może być zrealizowane bez wsparcia zewnętrznego, 
dlatego zwracam się do Państwa z ofertą zakupu indywidualnych pakietów sponsorskich, 
które pozwolą na promocję potencjału przedsiębiorstwa poprzez zostanie Partnerem  
Rybobrania. Nasza oferta jest jednak elastyczna, dlatego też jesteśmy otwarci także na 
inne propozycje współpracy w ramach imprezy. Osobą upoważnioną do kontaktu w tej 
sprawie jest Pan Tomasz Miechowicz – Dyrektor Centrum Artystycznego ZAMEK w Krośnie 
Odrzańskim (tel. 609 006 275, e-mail: t.miechowicz@zamek.krosnoodrzanskie.pl), który  

pozostaje do Państwa dyspozycji. 

Rybobranie to uznana marka w regionie lubuskim ciesząca się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców, gości i mediów. W ubiegłych latach krośnieński port 

gościł każdego roku blisko 5 tysięcy sympatyków święta. Jestem przeko-
nany, że w tym roku, z uwagi na interesujący program, nową lokali-

zację oraz koncerty gwiazd, będzie ich jeszcze więcej, co sprawi,  
że możliwość współorganizacji imprezy odbędzie się z korzy-

ścią zarówno dla organizatorów jak i  sponsorów. 

    Zapraszam do współpracy!

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
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Pakiet BRĄZOWY: 2.000,00 zł

W pakiecie oferujemy:

• logo sponsora na materiałach na materiałach outdoorowych im-
prezy (plakaty, banery) (wielkość 1);

• możliwość ekspozycji banera reklamowego na ogrodzeniach  
imprezy (materiał dostarcza sponsor);

• możliwość ekspozycji stoiska wystawienniczego sponsora  
podczas imprezy; 

• podanie nazwy sponsora w trakcie imprezy (ze sceny), a także 
w serwisie informacyjnym telewizji „Krośnieńskie Wydarzenia” 
oraz kwartalniku samorządowym „MOST”.
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Pakiet SREBRNY: 4.000,00 zł

W pakiecie oferujemy:

• logo sponsora na materiałach outdoorowych imprezy (plakaty, 
banery) (wielkość 2);

• możliwość ekspozycji banera reklamowego na ogrodzeniach  
imprezy (materiał dostarcza sponsor);

• możliwość ekspozycji stoiska wystawienniczego sponsora pod-
czas imprezy; 

• podanie nazwy sponsora w trakcie imprezy (ze sceny), a także 
w serwisie informacyjnym telewizji „Krośnieńskie Wydarzenia” 
oraz kwartalniku samorządowym „MOST”;

• miejsce na materiały ekspozycyjne sponsora (np. balony);
• pół strony reklamowej w najbliższym wydaniu dwumiesięcznika 

„MOST” (nakład 6,5 tys. egz. – dostawa do każdego gospodarstwa 
domowego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie);

• promocja na stronach internetowych oraz profilach 
społecznościowych Organizatorów (Gminy Krosno Od-

rzańskie, Centrum Artystyczno – Kulturalnego  
„Zamek” oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji).
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Pakiet ZŁOTY: 6.000,00 zł

W pakiecie oferujemy:

• logo sponsora na materiałach outdoorowych imprezy (plakaty, bane-
ry) (wielkość 3);

• możliwość ekspozycji banera reklamowego na ogrodzeniach imprezy 
(materiał dostarcza sponsor);

• możliwość ekspozycji stoiska wystawienniczego sponsora podczas 
imprezy; 

• podanie nazwy sponsora w trakcie imprezy (ze sceny), a także w ser-
wisie informacyjnym telewizji „Krośnieńskie Wydarzenia” oraz kwar-
talniku samorządowym „MOST”;

• miejsce na materiały ekspozycyjne sponsora (np. balony – materiały 
dostarcza sponsor);

• pół strony reklamowej w najbliższym wydaniu dwumiesięcznika 
„MOST” (nakład 6,5 tys. egz. – dostawa do każdego gospodarstwa do-
mowego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie);

• emisja reklamy telewizyjnej przed programem telewizyjnym  TV „Kro-
śnieńskie Wydarzenia”, (4 razy ; materiał dostarcza sponsor);

• dwugodzinna rezerwacja kręgielni dla pracowników 
firmy (w dogodnym terminie);

• przekazanie dokumentacji fotograficznej im-
prezy;

• promocja na stronach internetowych oraz 
profilach społecznościowych Organizatorów 

(Gminy Krosno Odrzańskie, Centrum Ar-
tystyczno – Kulturalnego „Zamek” oraz 

Ośrodka Sportu i Rekreacji).
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Pakiet PLATYNOWY: 8.000,00 zł

W pakiecie oferujemy:
• logo sponsora na materiałach outdoorowych imprezy (plakaty, banery) (wiel-

kość 4);
• możliwość ekspozycji banera reklamowego na ogrodzeniach imprezy (materiał 

dostarcza sponsor);
• możliwość ekspozycji stoiska wystawienniczego sponsora podczas imprezy; 
• podanie nazwy sponsora w trakcie imprezy (ze sceny), a także w serwisie infor-

macyjnym telewizji „Krośnieńskie Wydarzenia” oraz kwartalniku samorządo-
wym „MOST”;

• miejsce na materiały ekspozycyjne sponsora (np. balony – materiały dostarcza 
sponsor);

• pół strony reklamowej w najbliższym wydaniu dwumiesięcznika „MOST” (na-
kład 6,5 tys. egz. – dostawa do każdego gospodarstwa domowego na terenie 
Gminy Krosno Odrzańskie);

• emisja reklamy telewizyjnej przed programem telewizyjnym  TV „Krośnieńskie 
Wydarzenia”, (8 razy ; materiał dostarcza sponsor);

• dwugodzinna rezerwacja kręgielni dla pracowników firmy (w dogodnym 
terminie);

• możliwość rozdawania materiałów prezentujących firmę – 
1500 szt. ( materiały dostarcza sponsor);

• przekazanie dokumentacji fotograficznej imprezy;
• dwa duże trójkąty ekspozycyjne (3 x 1,5m x 2,5m)  

na prezentację firmy (materiał dostarcza sponsor);  
• promocja na stronach internetowych oraz pro-

filach społecznościowych Organizatorów (Gmi-
ny Krosno Odrzańskie, Centrum Artystyczno – 

Kulturalnego „Zamek” oraz Ośrodka Sportu 
i Rekreacji).


