
 

Mińsk Mazowiecki – FCh 2015

Szanowni Państwo

WŁAŚCICIELE/PREZESI/ DYREKTORZY

 FIRM/SPÓŁEK/INSTYTUCJI

Mając  na  uwadze  tradycję  szacunku  dla  chleba,  
propagowanie folkloru i sztuki ludowej, integrację regionów kraju  
oraz pokoleń Polaków, a także prestiż miast i gmin Ziemi Mińskiej

zapraszam do promocji – współpracy podczas 
XI Festiwalu Chleba, 
który planujemy na niedzielę 6 września 2015 roku
od 11.00 do 22.00 w Mińsku Mazowieckim (gala o 18.00)
na placu ZS-1 /Budowlanki /przy ul Budowlanej 4 

Żywię nadzieję, że wsparcie finansowe popularnego, a pożytecznego 
społecznie i kulturowo przedsięwzięcia w zamian za promocję 
FIRMY/SPÓŁKI/INSTYTUCJI wpłynie pozytywnie na Państwa wizerunek wśród 
mieszkańców miast i gmin powiatu mińskiego  oraz regionów Polski, z których 
wywodzą się zespoły ludowe zaproszone do udziału  w tej niecodziennej rewii  
folkloru i darów ziemi.

CENNIK PROMOCJI FIRMY /GMINY
- darczyńca główny - od 10 000 zł
- darczyńca strategiczny - od 2 500 zł 
- stoisko handlowo-promocyjne od 1 000  do 2 000 zł
- wizualizacja /baner, ulotki /  500 -1 000 zł.
Proszę o decyzję  najpóźniej do 28 sierpnia 2015 r. 

    Po przelaniu określonej kwoty  na konto fundacji  47 1020 4476 0000 8802 0215 7311
Wystawimy fakturę  i omówimy szczegóły współpracy 

   
Patroni medialni

Z poważaniem
- organizator

J. Zbigniew Piątkowski
KONTAKT-   608 410 762

05 -300 Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3 Maja 2/108

tel/fax (0-25  ) 758 89 13,  kom.    608 410 762     

KRS  0000 325 088 
NIP   822 228 54 15

 REGON     141 790 530
KONTO:     47 1020 4476 0000 8802 0215 311  

Zapraszamy codziennie  od 1200 do 2000
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