OFERTA SPONSORSKA
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USTAW CZUŁOŚĆ NA MORZE ZMIAN
Idąc 440 km brzegiem Bałtyku - spełniamy marzenia, inspirujemy do zmiany i wspieramy kobiety z
niepełnosprawnością, aby w pełni uczestniczyły w życiu. We współpracy z samorządami nadmorskimi pracujemy nad
dostosowaniem polskich plaż dla osób z niepełnosprawnościami.
Dzięki naszej podróży w 2013 roku Urszula Kosmal-Krauze otrzymała profesjonalną protezę nogi od firmy Otto Bock
Polska. W tym roku otrzyma roczne wsparcie psychologiczne od Fundacji MyMind Polska.
W zorganizowanych przez nas spotkaniach „na trasie” uczestniczyło 7 kobiet. Na naszym portalu wspiera nas prawie
1000 osób. Mówimy o naszym projekcie w mediach, nagłaśniamy problem i szukamy rozwiązań.
Ambasadorkami projektu są: Monika Kuszyńska, Monika Jankowska – Rangelov, Anna Rutz, Agnieszka Harasim,
Joanna Chałupa, Justyna Wysocka, Iwona Krzyżak, Jadwiga Szeliga.
„440 km po zmianę” wspierają:
• Pani Helena Hatka, Senator RP – patronat honorowy
„Nie mam wątpliwości, że jest to projekt wyjątkowy. Pokazuje siłę kobiecego wsparcia i determinacji. Delikatnymi krokami
wpływa na zmianę postrzegania kobiet z niepełnosprawnością w społeczeństwie”. Helena Hatka
• Pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP, list poparcia
„Fundacji Machina Fotografika udają się starania , by kobiety pokonywały wewnętrzne bariery i mogły urzeczywistniać swoje
marzenia. Jestem pewna, że przy pomocy życzliwych osób doprowadzą Państwo zaplanowany projekt do szczęśliwego rozpoczęcia
i zakończenia.” Anna Komorowska
Partnerem wspierającym projekt jest Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty”

Wierzymy, że dzięki naszemu działaniu więcej kobiet uwierzy w
swoje marzenia i zacznie je realizować bez względu na
stopień sprawności, nasze plaże staną się dostępne i otwarte
dla wszystkich i my także staniemy się bardziej otwarci na
różnorodność – taka jest nasza wizja Morza Zmian.
Przyłącz się do Nas!
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ZOSTAŃ SPONSOREM ODCINKA TRASY (27 pakietów – 21 dostępnych)
Koszt odcinka to: 1000 zł

W ZAMIAN OFERUJEMY

−nadanie Firmie tytułu Sponsora odcinka trasy, z możliwością wykorzystywania go podczas jak i po zakończeniu realizacji
projektu, także we własnych kampaniach promocyjnych Sponsora
−umieszczenie logotypu Sponsora w wydawnictwie Fundacji Machina Fotografika – druk październik 2014
−umieszczenie logotypu sponsora w reportażu filmowym nagranym w trakcie realizacji projektu
− zamieszczenie logo Sponsora na wirtualnych materiałach promocyjnych Projektu w tym w informacjach do prasy
− wygłoszenie ustnych podziękowań w trakcie śniadania prasowego dla mediów
− zamieszczenie zdjęcia z logotypem Sponsora odcinka trasy oraz podziękowaniami w dniu przejścia dedykowanej trasy na
Facebooku
--zamieszczenie logo Sponsora na mapie trasy podróży zamieszczonej na stałe na Facebooku
Istnieje możliwość zasponsorowania większej ilości odcinków trasy przez jednego Sponsora

INFORMACJE DODATKOWE

--istnieje możliwość skomponowania własnego pakietu z indywidualnie negocjowaną kwotą
umowy
--w każdym typie współpracy istnieje możliwość uzgodnienia dodatkowych warunków
--w przypadku darowizny Fundacja Machina Fotografika wystawi stosowne zaświadczenie,
poprzedzone podpisaniem umowy o wymianie świadczeń
--istnieje możliwość wystawienia rachunku.

PUBLICZNOŚĆ I ZASIĘG AKCJI
Bezpośrednią Beneficjentką projektu jest Urszula Kosmal-Krauze. Bezpośrednimi odbiorczyniami działań projektowych
jest 9 Ambasadorek. O projekcie na pewno dowiedzą się również osoby z ich bliższego otoczenia, poszerzając znacznie
grono publiczności – około pięciokrotnie. Ponadto planowane jest aktywne promowanie projektu wśród
użytkowników/użytkowniczek Internetu, słuchaczy stacji radiowych, czytelników/czytelniczek prasy. Planowane jest
wykorzystanie następujących kanałów komunikacyjnych:
−Facebook:
funpage Fundacji Machina Fotografika (ok. 700 polubień)
funpage projektu „440 km po zmianę” (ok. 1000 polubień)
−Radio:
Polskie Radio Program Trzeci (zaproszenie do audycji Klub Trójki Dariusza Bugalskiego), Radio Kraków (reportaż),
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Radio RMF (trwają rozmowy na temat patronatu), Radio Tok Fm (audycja), lokalne rozgłośnie Polskiego Radia
(Szczecin, Gdańsk, Olsztyn)
−Prasa:
Gazeta Wyborcza (reportaż), Magazyn Wysokie Obcasy (trwają rozmowy na temat patronatu), Magazyn Zwierciadło
(trwają rozmowy na temat patronatu), jesteśmy w trakcie ustaleń z tytułami należącymi do Wydawnictwa Burda, tytuły
prasy lokalnej (Kurier Szczeciński)
−Internet:
Strona www Fundacji i partnerów projektu, blog na Facebooku zasięg tygodniowy dwóch fun pagy: 3450 fanów i
fanek, newsy w: Onet Wiadomości, Wirtualna Polska, Interia.pl, PoPiasku.pl
Łączny zasięg akcji do wyliczenia przez dom mediowy MediaOn po ostatecznym ustalaniu listy wszystkich mediów. W
trakcie trwania projekt jest Monitorowany przez Polski Instytut Mediów.
−Telewizja:
Newsy w lokalnej telewizji: Kronika Krakowska, Panorama Gdańsk, TVP Szczecin, trwają rozmowy z redakcją Dzień
Dobry TVN.
−Inne kanały
Reportaż o projekcie na kanale YouTube, dystrybucja ulotek, pocztówek i wpinek, bezpośredni na plaży i w trakcie
spotkań (baner z logotypami, ustne podziękowania, akcesoria)

POZNAJ NASZE AMBASADORKI
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POZNAJ HISTORIĘ ULI

Urszula ma 62 lata, rodzinę, wnuki, przyjaciół i… tylko jedną zdrową nogę. Rok temu spotkała Ulę niespodzianka:
dostała protezę nogi dzięki temu, że inna kobieta wpadła na szalony pomysł i przeszła 440 km nabrzeżem Bałtyku i
wciągnęła w akcję kilka wspaniałych osób. To im Ula zawdzięcza dzisiejsze eskapady swoim „maluchem” po Warszawie
i odzyskaną wiarę w powrót do normalnego życia. Nie jest jej łatwo: „Przystosowałam się do ograniczeń - ogólnie daje
radę ale czasami wysiada mi psychika. Po prostu mam doła. Załamuje się przy z pozoru banalnych sprawach. Częściej lecą mi
łzy. Wracam do wspomnień i stwierdzam, że otacza mnie szarość.” - przyznaje.
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O FUNDACJI

Fundacji Machina Fotografika od 7 lat wzmacnia zmiany społeczne, inspirując kobiety poprzez działania artystyczne i
rozwojowe, by w pełni i na równych prawach uczestniczyły w różnych sferach życia. Dotychczas Fundacja zrealizowała 42
projekty obejmujące: akcje społeczne, projekty społeczno-artystyczno-podróżnicze, szkolenia, warsztaty, doradztwo,
wykłady, spotkania, organizacje wernisaży, spotkania z artystami i artystkami, działalność wydawniczą a także fotograficzne
sesje portretowe i artmodowe.
Fundację tworzą osoby pełne pasji i zaangażowania, autentycznie oddane pracy na rzecz społecznych zmian, często
wykonywanej wolontarystycznie.

Projekt „440 km po zmianę”, należy do największych osiągnięć Fundacji Machina Fotografika.
Więcej informacji i podsumowanie poprzednich edycji projektu dostępne tutaj:
http://www.machinafotografika.pl/pl/podsumowanie-i-i-ii-edycji-projektu-440-km-po-zmian%C4%99
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