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XVIII Międzynarodowy festiwal teatralny
Pro Contra 2020
4-6 Września

CZYM JEST PRO CONTRA?
Pro Contra to odbywający się corocznie
międzynarodowy festiwal teatralny organizowany
przez Teatr „nie ma”.
Przez wiele lat odwiedziły go dziesiątki teatrów z
Polski i świata, których spektakle obejrzały tysiące
widzów. Stał się w ten sposób ważnym punktem
na kulturalnej mapie Szczecina.
Pragniemy, by nasz festiwal brał udział w
poszerzaniu dostępu do kultury w rejonie
Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego.
Czas spędzony na Pro Contrze to przede
wszystkim czas wspólnych przeżyć i zacieśniania
więzi między wielbicielami teatru z całego świata, a
wspaniałą publicznością i miłośnikami wszelkiej
sztuki.

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Teatralne “nie ma”
Powstało we wrześniu 1999 roku i nieprzerwalnie działa aż do dziś.
Niedługo po rozpoczęciu działalności do opiekę nad teatrem przejęła Tatiana Malinowska - Tyszkiewicz.
Obecnie stałą siedzibą Teatru jest Strefa Kultury Studenckiej US. Teatr „nie ma” to miejsce, które jest tworzone
przez ludzi z pasją.
Część z ogromnego grona aktorów działa już od samego powstania teatru, a niektórzy z nich dostali się do
szkół teatralnych w całej Polsce i dziś występują w Teatrze „nie ma” gościnnie już jako profesjonaliści.
Przez lata funkcjonowania teatru pozyskaliśmy wielu wiernych widzów, którzy regularnie przychodzą na
spektakle, które są w każdy piątek oraz niektóre soboty, a wstęp jest zupełnie darmowy.
Każdy teatralny sezon to wiele wspaniałych premierowych sztuk, które niejednokrotnie były oceniane przez
lokalnych krytyków sztuki.
Nasi aktorzy kierują się głównie pasją dlatego nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu wystawiania sztuki,
a traktują teatr jako formę rozwijania własnej pasji.

OFERTA SPONSORSKA
Oferujemy Państwu kilka zróżnicowanych progów sponsorskich.
Współpraca z Państwem umożliwi nam rozwój festiwalu, zapewnienie odpowiedniej reklamy zarówno w
sieciach społecznościowych, jak i w przeróżnych rozgłośniach radiowych czy artykułach prasowych, a Państwu
zapewni reklamę nietuzinkową reklamę!

Nazwa

Pakiet
Standardowy

Pakiet
Brązowy

Pakiet
Srebrny

Pakiet Złoty

Pakiet
Platynowy

Cena

1 500 zł

2 500 zł

4 000 zł

6 000 zł

10 000 zł

Umieszczenie logo
Sponsora na materiałach
reklamowych

x

x

x

x

x

Wystawienie flagi przy
miejscach festiwalowych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zarezerwowane dwa
miejsca w pierwszym
rzędzie na wszystkie
spektakle prezentowane
na festiwalu

x

x

Ekspozycja reklamy
Sponsora na scenie
podczas koncertów

x

x

Wystawienie ulotek
reklamowych Sponsora
w miejscach prezentacji
spektakli
Dodanie ulotek do
pakietów startowych dla
zespołów

Baner z reklamą
Sponsora pod
nagłówkiem witryny
internetowej festiwalu

x

Odpłatna promocja i
ekspozycja posta na fb

x

Tytuł Mecenasa
Festiwalu

x
Podane kwoty dotyczą wkładu pieniężnego jak i materialnego

KONTAKT
Krzysztof Stępień
tel. +48 794 646 876
e-mail: festiwal.pro.contra@gmail.com
Numer konta:
PeKaO S.A.
VII Oddział w Szczecinie ul. Grodzka 9
20 12401864 1111 0010 0943 7361
z dopiskiem: „Na działalność statutową”

