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Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 42. Forum Wokół Kina, które odbędzie się w dniach 13-15 grudnia 2016r. w kinie ODRA prowadzonym przez Centrum
Sztuki w Oławie.

Oławskie kino ma swoją prawie stuletnią tradycję, powstało w 1923r. i funkcjonowało
z małymi przerwami do roku 2006. Po modernizacji obiektu kino powróciło do Oławy
w maju 2015r., przywrócono mu również historyczną nazwę ODRA. Od ponad roku
prowadzimy działalność kinową, potwierdzając, że lokalne kina są potrzebne i potrafią być tłumnie i regularnie odwiedzane. Centrum Sztuki w Oławie jako instytucja
kultury miasta Oława sprawuje nadzór merytoryczny i administracyjny nad obiektem.
Serdecznie zapraszamy do Oławy, gwarantując Państwu profesjonalną obsługę
i wsparcie podczas udziału w wydarzeniu, jakim jest Forum Wokół Kina.

Kino ODRA jest zlokalizowane w centrum Oławy, w bliskiej odległości od bazy ho-

telowej. W obiekcie na parterze mieści się jedna sala kinowa licząca 345 miejsc. Obiekt
dysponuje dużą przestrzenią wystawienniczą na parterze budynku (hol o powierzchni
prawie 300 m2 ) oraz mniejszą przestrzenią na I i II poziomie. Dodatkowo oferujemy
dwie sale konferencyjne do dyspozycji uczestników Forum.

Odbiorca oferty promocyjnej:

ok. 350 osób z polskiej branży kinowej i dystrybucji filmowej:
- operatorzy kin
- dystrybutorzy
- producenci sprzętu kinowego
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą reklamową Państwa działalności.
W przypadku zainteresowania kilkoma usługami oferujemy atrakcyjne rabaty.

Usługi promocyjne – hol, piętra
- stoisko branżowe (hol kina – parter) do 8 m2 - 3500 zł netto
- stoisko branżowe (korytarz II p.) do 4 m2 - 1500 zł netto
Montaż, wyposażenie i demontaż zapewnia Reklamodawca.
Pomysł i sposób wykonania należy uzgodnić z Organizatorem Forum.
- emisja planszy statycznej lub spotu (dł. 30 sek.) na ekranie FULL HD 40`
(hol główny - parter /emisja rotacyjna) - 400 zł netto

- ekspozycja materiałów/ulotek na stojaku plexi na wyłączność (9 x A5, 2 x A6) – 1000 zł
netto
- ekspozycja materiałów/ulotek w pojemnikach plexi na wyłączność
– recepcja (3xA6) – 150 zł netto
- ekspozycja rollupa/hol kina– 300 zł netto
- ekspozycja rollupa/ I lub II poziom – 150 zł netto

- ekspozycja planszy na stojakach – 200 zł netto - dostępne stojaki dwustronne B1

- ekspozycja baneru na ścianie I lub II poziom (maksymalny wym. 80 x250) – 200 zł netto

- ekspozycja plakatu na ścianie holu kina – rama B1 - 400 zł netto/sztuka
(udostępniamy 8 ram)

* ilość ekspozycji banerów naściennych jest ograniczona

Usługi promocyjne – sala kinowa

Usługi promocyjne – sala kinowa

projekcja filmu + prezentacja dystrybutora (15 min.) + 1 strona w katalogu – od 2500 zł
netto do 8000 zł netto

jednorazowa emisja spotu reklamowego (30 sek.) na ekranie kina przed oficjalnym
otwarciem Forum – 400 zł netto

prezentacja oferty/dystrybutora (30 min.) - do godz. 17.00 od 1000 zł do 2500 zł netto

jednorazowa emisja spotu reklamowego lub planszy (30 sek.) na ekranie kina w przerwach programu – 150 zł netto

prezentacja oferty/dystrybutora (30 min.) - od godz. 17.00 od 2600 zł do 3500 zł netto
prezentacja oferty firmy branżowej (30 min.) - od 1500 zł do 2500 zł netto
prezentacja oferty/wydarzenia filmowego (20 min.) - cena do indywidualnego uzgodnienia
ekspozycja rollupa – 500 zł netto

Inne usługi promocyjne
zamieszczenie materiałów, gadżetów w pakiecie powitalnym (350 szt.) - 800 zł netto
* rodzaj i ilość materiałów powinny być uzgodnione z Organizatorem
współorganizacja bankietu – obowiązują indywidualne uzgodnienia
inne działania promocyjne - obowiązują indywidualne uzgodnienia

Kontakt
Program Forum, zamówienia seansów filmowych i prezentacji dystrybutorów, wydarzenia specjalne
605 472 608 - Anna Ślipko
e-mail: forum.program@kultura.olawa.pl

Katalog – reklama

format- kwadrat o wym. 22 x 22 cm, nakład 500 szt.
II okładka – 1200 zł netto
III okładka – 1000 zł netto
IV okładka – 1500 zł netto
½ strony – 400 zł netto
1 strona – 800 zł netto
Zamieszczenie logotypu firmy na planszy informującej o Organizatorach i Partnerach
Forum – 250 zł netto

Reklama firm branżowych, stoiska reklamowe, katalog
71/ 735 15 75; 605 474 313 - Anna Bień
e-mail: forum.reklama@kultura.olawa.pl
* zgłoszenia reklam do katalogu przyjmowane są do 30 listopada 2016r.
* zgłoszenia plansz promocyjnych i reklam filmowych
przyjmowane są do 7 grudnia 2016r.)
Aredytacje
71/735 15 75 w godz. 10.00 - 21.00 Anna Bień, Ewa Marmulewicz
e-mail: forum.akredytacje@kultura.olawa.pl

Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3
55-200 Oława
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