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O FESTIWALUO FESTIWALU
Vistula Folk Festival jest najstarszym w kraju festiwalem 
folklorystycznym, wskrzeszonym w 2012 roku po 32 latach przerwy. 
Celem reaktywowanej przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki imprezy 
jest pielęgnowanie polskiej kultury ludowej, ale też prezentowanie 
kultur innych krajów. Do tej pory gościliśmy zespoły z takich krajów, 
jak Nowa Zelandia (reprezentowana przez Maorysów), Indonezja, 
Gruzja, Meksyk, Dagestan, Serbia, Tajwan,  Rosja, Cypr, Łotwa, 
Bułgaria, Ukraina, Hiszpania (reprezentowana przez Kraj Basków), 
Włochy, Irlandia, Słowacja czy Białoruś. Koncerty Vistula Folk Festival 
odbywają się w różnych częściach miasta tj. Park Północny, Stary 
Rynek i Amfiteatr. Zawsze są to barwne widowiska 
muzyczno-teatralne dla całych rodzin, którym towarzyszy muzyka 
na żywo. Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem. 
W roku ubiegłym występy zespołów z różnych stron świata 
podziwiała 6 tysięczna publiczność.

Wysoki poziom artystyczny Festiwalu został doceniony 
przez zespół ekspertów, który przyznał 
nadwiślańskiemu festiwalowi – certyfikat CIOFF 
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.

Organizatorem wydarzenia jest Płocki Ośrodek Kultury 
i Sztuki, w którym działa gospodarz festiwalu - Zespół 
Pieśni i Tańca „Wisła”. Kierownik zespołu jest 
jednocześnie dyrektorem artystycznym festiwalu,
który jako specjalista i praktyk dba o wysoki poziom 
artystyczny zapraszanych zespołów. 

www.vistulaff.pl



PRZED
FESTIWALEM
ekspozycja logo Sponsora oraz aktywny link na 
stronie internetowej Vistula Folk Festival, na 
profilu Facebook imprezy oraz w mobilnej 
aplikacji „MiastO!Żyje”;

zamieszczenie logotypu Sponsora: plakaty, 
ulotki, billboardy, bannery – eksponowane
m. in. na wieloformatowych powierzchniach 
reklamowych w mieście i regionie, słupach 
ogłoszeniowych, ekspozytorach, ekranach led, 
nośnikach multimedialnych, wiatach 
przystankowych oraz innych powierzchniach 
reklamowych;

umieszczenie informacji o Sponsorze Vistula 
Folk Festival we wszystkich informacjach 
dotyczących wydarzenia przekazywanych do 
mediów;

zamieszczenie logo Sponsora w miesięczniku 
„MiastO!Żyje”, drukowanego w nakładzie 5000 
sztuk, dystrybuowanego w około 30 miejscach 
w Płocku, tj. Urząd Miasta i inne podległe 
instytucje, sieć sklepów PSS, galerie handlowe, 
siłownie, Orlen Arena, stadion Wisły Płock, 
uczelnie wyższe, hotele, restauracje i inne;

umieszczenie banneru reklamowego Vistula 
Folk Festival z logo Sponsora w aplikacji 
mobilnej „MiastO!Żyje”, która gromadzi 
wydarzenia kulturalne oraz sportowe 
odbywające się w Płocku.

W TRAKCIE 
FESTIWALU
wymienianie nazwy Sponsora przez 
prowadzącego imprezę w uzgodnionej ilości 
w trakcie koncertu w Parku Północnym oraz 
podczas koncertu galowego w Amfiteatrze;

ekspozycja materiałów promocyjnych 
Sponsora na terenie imprezy (m.in. balon, 
banner, ulotki, roll-up, flagi);

udostępnianie podczas imprezy miejsca                      
w Parku Północnym oraz w Amfiteatrze na 
własne stoisko promocyjne;

logo Sponsora na koszulkach zespołów 
biorących udział w Vistula Folk Festival.

DODATKOWO
możliwość zostania Sponsorem tytularnym 
imprezy, co oznacza dodanie nazwy Sponsora 
przed nazwę festiwalu: NAZWA SPONSORA 
Vistula Folk Festival, np. Płock Vistula Folk 
Festival.

Pakiet sponsorski

cena już od 10 tys. zł netto

Pakiet partnerski

cena od 2 tys. zł netto*

*Pakiet partnerski obejmuje ekspozycję logo partnera na 
materiałach promocyjnych oraz możliwość rozstawienia stoiska 
promocyjnego.



PRZYKŁADOWE
MATERIAŁY
PROMOCYJNE

www.vistulaff.pl



KONTAKTKONTAKT
Dział Promocji 
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

tel.: 24 366 43 38 | 668 252 913
e-mail: promocja@pokis.pl

www.vistulaff.pl


