
 

                                                                                                            

CHCESZ PATRONAT AXUNARTS? 
 
 

1. Patronat nad wydawnictwem płytowym 
 
Z mojej strony oferuję: 

- umieszczenie okładki płyty w dziale Patronaty (Patronaty płytowe); 
- umieszczanie kolejnych newsów dotyczących płyty (zapowiedź, teledysk, singiel, 
prezentacja okładki itp.); 
- prezentację płyty na profilu Facebook (facebook.com/axunarts); 
- możliwość umieszczenia baneru na blogu reklamującego płytę (szczegółowe 
wymiary oraz format grafiki podane zostaną w dalszej korespondencji mailowej); 
- możliwość zrecenzowania materiału (w środowym cyklu „Krótka piłka” lub w 
osobnym tekście-recenzji); 
- możliwość zorganizowania konkursu promocyjnego (w tym celu należy pod 
wskazany adres pocztowy dostarczyć płyty, które będą we wspomnianym 
konkursie nagrodami rzeczowymi); 
- inne formy promocji (do uzgodnienia indywidualnie). 

  

W zamian oczekuję: 
- przesłania informacji o płycie (notka bio wykonawcy, informacja o albumie, 
gościach, producentach, tracklista, okładka itp.) w celu jej promowania1; 
- udostępnienia 1/3 materiału muzycznego i/lub promomixu całej płyty, nad którą 
objęty ma zostać patronat (na podstawie jakości tych materiałów podejmuję 
ostateczną decyzję); 
- umieszczenia na okładce płyty i materiałach promocyjnych (ulotki, teledyski, 
bilety, notki prasowe itp.) logotypu, który prześlę w formie graficznej na wskazany 
przez Państwa adres email; 
- przesłania kilku egzemplarzy promocyjnych płyty, które przeznaczone zostaną na 
konkurs dla czytelników oraz udostępnienia egzemplarza dla recenzenta2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1
 Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do edycji nadesłanych materiałów tekstowych w dogodny dla mnie sposób. 

2
 W przypadku płyty wydawanej w formie fizycznej. 

http://axunarts.wordpress.com/patronat/plyty/


 

                                                                                                            

 

2. Patronat nad koncertem, imprezą klubową lub inną imprezą masową 
 
Z mojej strony oferuję: 

- umieszczenie plakatu w dziale Patronaty (Patronaty koncertowe); 
- umieszczenia plakatu na blogu (na pasku po prawej stronie każdego wpisu; 
termin emisja plakatu ustalany jest indywidualnie); 
- umieszczanie tekstu promującego/zapowiadającego koncert, imprezę klubową 
lub inną imprezę masową; 
- możliwość zredagowania relacji z koncertu, imprezy klubowej lub innej imprezy 
masowej (do uzgodnienia indywidualnie); 
- możliwość organizacji konkursu (w tym celu należy przekazać ustaloną 
indywidualnie liczbę biletów); 
- inne formy promocji (do uzgodnienia indywidualnie). 

 
 W zamian oczekuję: 

- umieszczenia na plakatach i materiałach promocyjnych (ulotki, wideo 
zapowiedzi, bilety, notki prasowe itp.) logotypu, który prześlę na wskazany przez 
Państwa adres e-mail; 
- przesłania informacji o koncercie, imprezie klubowej i innej imprezie masowej 
oraz artyście (artystach), który (którzy) na nim (niej) wystąpi (wystąpią); 
- przesłania na adres e-mail plakatu promującego koncert, imprezę klubową i inną 
imprezę masową (w formie pliku .JPG); 
- w niektórych przypadkach, udostępnienia akredytacji prasowej dla 
reportera/fotoreportera; 
- w niektórych przypadkach, udostępnienia określonej ilości biletów na koncert, 
które przeznaczone zostaną na konkurs dla czytelników3. 

 
 
 

Wszelkie pytania dotyczące patronatu kierować należy na e-mail: axunarts@gmail.com 
(w temacie wpisując Patronat). 
 
 
          Z poważaniem, 
              Mateusz „Axun” Kołodziej 

                                                      
3
 W przypadku patronatu koncertowego. 

http://axunarts.wordpress.com/patronat/patronaty-koncertowe/

