PRZYSTANEK ŻORY
czyli miejska impreza w klimacie woodstockowym
oferta dla sponsorów, stan na 21 listopada 2016

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Nazwa wydarzenia: druga edycja festiwalu muzycznego Przystanek Żory
Data wydarzenia: 12-13.08.2017 (2 dni)
Miejsce wydarzenia: Park Cegielnia, Żory
Przewidywana liczba uczestników: od 6 tysięcy do nawet 15 tysięcy
Charakter uczestników: żorzanie oraz przyjezdni w każdym wieku
Charakter wydarzenia: inicjatywa społeczna wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury;
myśl przewodnia “od żorzan dla żorzan”; impreza niezarobkowa

KIM JESTEŚMY
Jesteśmy mieszkańcami miasta Żory, a konkretnie grupą ludzi, która chce
kontynuować i nadal organizować muzyczny festiwal, którego jeszcze w mieście
nie było, a który udowodnił, że w Żorach takie inicjatywy są potrzebne!
Na co dzień wspieramy miasto Żory. Zajmujemy się głównie organizowaniem
koncertów muzycznych, przeglądów artystycznych oraz imprez kulturalnych.
Aby działać formalnie i w szerszym zakresie, zakładamy Stowarzyszenie
Przystanek Żory, które będzie działało na rzecz kultury w naszym mieście.
Przewidywany termin założenia: luty 2017.

IDEA POMYSŁU
Przystanek Żory łączy biwakowanie z muzyką. To luźne nawiązanie do
Festiwalu Woodstock, przeszczepione na realia małego miasta, jakim są Żory.
Chodzi o odtworzenie tamtejszego klimatu, który tak porusza i młode, i to starsze
pokolenie.
Podczas Przystanku Żory występują lokalne i znane zespoły oraz osobistości.
Kluczową częścią jest Namiot ZPT (dawniej ASP), gdzie odbywają się wywiady,
pokazy, warsztaty i prelekcje.
Więcej o idei i historii Przystanku Żory >>

SKĄD POMYSŁ
Miasto Żory jest i było często mylone z miastem Żary, gdzie kiedyś odbywał się
Festiwal Woodstock. Niektórzy żorzanie spotkali w swoim życiu zagubionych
Woodstockowiczów, którzy wylądowali w Żorach, a nie w Żarach.
Jednak największym zapalnikiem było pomylenie tych miast przez redaktora
„Gazety Wyborczej”, który w lutym 2016 w artykule o Ewie Swobodzie, rekordowej
biegaczce z Żor, pomylił te dwa miasta (zobacz artykuł).
To nas zmobilizowało do działania!

PIERWSZA EDYCJA
Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce 6 i 7 sierpnia 2016 na terenie Parku
Cegielnia.
Festiwal został rozpoczęty Eksplozją Kolorów, czyli wyrzutem kolorowych
proszków holi, co nadało niesamowitej oprawy całemu wydarzeniu!
Na scenie zaprezentowały się takie gwiazdy, jak: Oberschlesien, Closterkeller,
Pro-Pain z Nowego Jorku, Carrion, Need for Strings. Zagrały również żorskie,
jak i regionalne zespoły.
Łącznie na scenie zaprezentowało się 16 zespołów, a w Namiocie ASP aż 40
atrakcji dla najmłodszych oraz starszych osób.

NAJPIĘKNIEJSZE MOMENTY
Przystanek Żory to nie tylko muzyka i atrakcje w namiocie ASP, ale również
wspaniałe momenty i szczytne cele, które zyskały niesamowitą oprawę!
Podczas Przystanku Żory działo się m.in.:
●
●
●

zaręczyny na scenie Gosi i Grzegorza
pierwsza w Polsce transmisja 360 stopni na żywo na YouTube
zbiórka charytatywna na rzecz Sabinki, cierpiącej m.in. na dziecięce
porażenie mózgowe

Nie da się skrócić w kilku słowach całego wydarzenia, dlatego zachęcamy do
zapoznania się z relacją tutaj >>

NAJPIĘKNIEJSZE MOMENTY

Więcej zdjęć w Galerii >>

WAŻNE LICZBY
Po pierwszej edycji festiwalu możemy pochwalić się liczbami:
●
●
●
●
●
●
●

ponad 8 tysięcy osób bawiło się podczas dwóch dni festiwalu (nieoficjalnie mówi się nawet o 10 tysiącach osób,
które odwiedziły Park Cegielnia w tych dniach!)
około 250 osób biwakujących z różnych miast (w tym Czeladź, Katowice, Warszawa, Pułtusk, Leszno,
Częstochowa, Radom)
16 zespołów zagrało na scenie Przystanku Żory
40 atrakcji w Namiocie ASP dla całych rodzin
ponad 10 tysięcy wyświetleń transmisji sferycznej na Youtube (transmisja live z koncertów)
wiek najmłodszego Przystankowicza to 3 miesiące, najstarszego… 82 lata
0 interwencji policji czy innych służb (sprawdź)

Dane z Facebook:
●
●
●

3521 osób zadeklarowało swój udział w wydarzeniu
3162 fanów zyskał oficjalny fanpage
115 pozytywnych opinii zostało wystawionych po wydarzeniu na fanpage (i zero negatywów!)

MEDIA O NAS
Przystanek Żory to inicjatywa społeczna, która odbiła się szerokim echem w
mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.
Nawiązaliśmy współpracę z mediami regionalnymi i krajowymi, które wspierały
nas w promocji wydarzenia oraz objęły wydarzenie patronatami medialnymi
(w tym Radio90, Antyradio, portale Interia, Rock Metal, Rock Area itd.).
Lokalne i regionalne media napisały o nas między innymi:
Gazeta Wyborcza | Dziennik Zachodni | Interia | TVT | Żory dla Was | Nasz Rybnik

Żorskim patronatem naszej imprezy jest serwis TuŻory.pl

NASZ CEL
Zaangażować żorzan - wszystkich tych, którzy chcą poświęcić swój czas oraz
inne środki na organizowanie tego typu imprez w Żorach.
Zaprosić gwiazdy i mniej znane zespoły reprezentujących różne gatunki
muzyczne, by na scenie było różnorodnie i muzyka trafiła do każdego pokolenia.
Zaprezentować żorskie stowarzyszenia i osobistości, które zaprezentują
się w Namiocie ZPT (dawniej ASP), gdzie będzie można zobaczyć występy,
posłuchać wywiadów i stworzyć własne dzieła.
Wypromować miasto na skalę regionalną i krajową.

POTRZEBUJEMY POMOCY
Pomysły na promocję mamy i już działamy! Mamy własną stronę www,
prężnie działamy na Facebooku, piszą o nas lokalne i ogólnopolskie media.
Potrzebujemy wsparcia finansowego lub rzeczowego, które pozwoli nam
zorganizować bezpieczną i jedyną taką imprezę w Żorach.
Liczymy na to, że nasz Przystanek Żory stanie się imprezą z prawdziwego
zdarzenia, do tego cykliczną, która na stałe wpisze się w kalendarium miejskich
imprez.

CO OFERUJEMY - strona www
Strona www - http://przystanekzory.pl
Informacja w dziale Newsy
Informacja o sponsorze na podstronie Sponsorzy wraz z logo, opisem i
linkiem do strony www lub fanpage’a
Logo na górze strony w sekcji “Główni sponsorzy”
Logo na dole strony w sekcji “Sponsorzy”

CO OFERUJEMY - media społecznościowe
Od samego początku szeroko działamy na Facebooku, ale uruchomiliśmy też
nasz kanał Youtube, na którym już są pierwsze nagrania promocyjne do
obejrzenia. Będziemy promować się również na Instagramie za pomocą
dedykowanego hasztaga: #przystanekzory.
Na naszym oficjalnym fanpage’u oraz wydarzeniu publicznym:
Informacja o sponsorze z krótkim opisem oraz otagowaniem do fanpage’a na
Facebooku sponsora (w razie jego braku - do strony www)
Posty z podziękowaniami przed i po wydarzeniu z otagowaniem sponsora

CO OFERUJEMY - promocja
Outdoor, czyli plakaty:
Logo na plakatach
Ważne! Na mieście zostaną wywieszone tzw. plakaty zbiorowe ze wszystkimi sponsorami, ale każdy
sponsor dostanie indywidualny plakat, tylko z własnym logo do wywieszenia u siebie, co równa się
większemu prestiżowi oraz lepszemu postrzeganiu przez klientów i partnerów biznesowych.

Podczas samego wydarzenia:
Wywieszenie banera reklamowego w okolicach sceny
Wypowiedzenie nazwy sponsora ze sceny podczas przerw

CO OFERUJEMY - pakiety sponsorskie

CO OFERUJEMY - promocja

… Jesteśmy otwarci również na inne formy promocji (do ustalenia), które byłyby
z naszej strony podziękowaniem za okazane wsparcie!

… Wszystkie pozyskane środki i materiały rzeczowe zostaną przeznaczone
wyłącznie na organizację Przystanku Żory. Impreza jest pro bono i ma charakter
niezarobkowy.

WAŻNE LINKI
publiczne wydarzenie
oficjalny fanpage

oficjalny kanał

oficjalna strona www Przystanku Żory

Zapraszamy do kontaktu!

sponsorzy@przystanekzory.pl

