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Z radością informujemy, że w tym roku po raz 

pierwszy od początku istnienia Mazowieckiego Forum 

Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

organizujemy Piknik otwarty dla wszystkich 

mieszkańców m. st. Warszawy.

W związku z powyższym jest nam tym bardziej miło 

zaprosić Państwa do współudziału w imprezie oraz 

wsparciu naszej Fundacji.



Pikniki Mazowieckiego Forum Samorządów

Zawodów Zaufania Publicznego powstały z

myślą o integracji tychże zawodów.

Tegoroczny piknik będzie wyjątkowy. W roku

jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski,

Samorządy organizują Piknik otwarty, podczas

którego wszyscy mieszkańcy m. st. Warszawy

będą mogli skorzystać z porad i wiedzy

członków MFSZZP.

Integracja samorządów ze społeczeństwem



Park im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego



Impreza co roku przyciąga nie tylko

ogromną grupę klientów zewnętrznych, ale

także sporą rzeszę znanych osobistości ze

świata polityki, biznesu i rozrywki. W

dotychczasowych piknikach, które były

imprezami zamkniętymi brało udział co

roku około 10 000 osób. Liczymy, że w tym

roku piknik będzie się cieszył jeszcze

większym powodzeniem i przekroczymy

granicę 20 000 gości.

Krajowy wymiar Pikniku



Atrakcje oraz koncerty

Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych gości, przygotowujemy wiele atrakcji

sportowych i artystycznych. Grali u nas mi.in Zakopower oraz Golec Orkiestre.



Strefa Medyczna

W ramach Pikniku przewidziano szereg atrakcji dla

uczestników w każdym wieku dostępnych w specjalnych

strefach tematycznych. Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w

Warszawie „Pro Seniore” będąca partnerem wydarzenia, w

trakcie imprezy odpowiedzialna będzie za organizację Strefy

Medycznej, w której Warszawiacy będą mogli uczestniczyć w

bezpłatnych badaniach profilaktycznych, skorzystać z porad

specjalistów i konsultacji dietetycznych. Ponadto, wszyscy

uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach sportowych z

instruktorem, a po wysiłku skorzystać z naszego plenerowego

SPA.



Badania słuchu wykona Światowe Centrum Słuchu Instytutu

Fizjologii i Patologii Słuchu - ośrodek kierowany przez prof.

Henryka Skarżyńskiego. Badania wzroku przeprowadzi

zespół specjalistów pod kierownictwem prof. Jerzego Szaflika.

Udział w wydarzeniu zapowiedział również Szpital

Bródnowski, który będzie odpowiedzialny za badania i

konsultacje diabetologiczne oraz wczesne wykrywanie

cukrzycy.

Najlepsi z najlepszych



Niespodzianką strefy medycznej będzie

możliwość uczestnictwa w plenerowych

warsztatach kulinarnych prowadzonych

przez gwiazdę telewizyjnych programów

kulinarnych Panią Darię Ładochę.

Zdrowa kuchnia to podstawa



Patronat Medialny nad Strefą Medyczną



CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ 

W RAMACH WSPÓŁPRACY? 



Stoisko w dobrym punkcie strefy MEDYCZNEJ!



Możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych w trakcie trwania Pikniku:

• banery 

• roll-upy

• plakaty

• balony

• telebimy

• samochody



Umieszczenie logotypu firmy na materiałach promujących Piknik:

• plakaty

• ulotki

• programy

• zaproszenia



Możliwość organizacji wewnętrznych loterii, zabaw i turniejów



• Podziękowania wygłaszane w trakcie całej imprezy

• Możliwość ufundowania oraz wręczenia nagród na scenie

dla uczestników zawodów w wybranej kategorii przez

przedstawiciela Firmy

• Ekspozycję oraz promocję logotypu i nazwy Firmy na

stronie internetowej oraz fanpage’u Fundacji „Pro Seniore”

• Umieszczenie logotypu na filmie promującym imprezę



PAKIETY

PAKIET SPONSORSKI EXTRA – 20.000 zł

PAKIET SPONSORSKI PREMIUM – 10.000 zł

PAKIET SPONSORSKI STANDARD – 5.000 zł



PAKIET SPONSORSKI STANDARD

• Powierzchnia o wielkości ok. 10 m2 do ekspozycji Sponsora podczas pikniku.

• Możliwość ustawienia własnych materiałów reklamowych: banery, roll-upy, plakaty, balony, etc.

• Możliwość dystrybucji własnych materiałów promocyjnych wśród uczestników pikniku

• Logo Sponsora na FanPage’u oraz stronie Fundacji „Pro Seniore”

• Logo Sponsora umieszczone na stronach Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – ponad

100 tys. odbiorców



PAKIET SPONSORSKI PREMIUM

• Powierzchnia o wielkości ok. 20 m2 do ekspozycji Sponsora podczas pikniku.

• Możliwość ustawienia własnych materiałów reklamowych: banery, roll-upy, plakaty, balony, etc.

• Możliwość dystrybucji własnych materiałów promocyjnych wśród uczestników pikniku

• Prezentacja ekspozycji Sponsora w reportażu TVP

• Logo Sponsora na FanPage’u oraz stronie Fundacji „Pro Seniore”

• Logo Sponsora umieszczone w mat. reklamowych na stronach Samorządów - ponad 100 tys. odbiorców

• Umieszczenie logo Sponsora w reportażu z pikniku (film na pendrive oraz pisemne podziękowanie)

• 2-krotne podziękowania Sponsorowi ze sceny głównej



PAKIET SPONSORSKI EXTRA
• Powierzchnia o wielkości ok. 40 m2 do ekspozycji Sponsora podczas pikniku

• Możliwość ustawienia własnych materiałów reklamowych: banery, roll-upy, plakaty, balony, etc.

• Możliwość dystrybucji własnych materiałów promocyjnych wśród uczestników pikniku

• Prezentacja ekspozycji Sponsora w reportażu TVP

• Wywiad z przedstawicielem Sponsora w reportażu piknikowym w programie Alchemia Zdrowia

• Logo wystawcy na FanPage’u oraz stronie Fundacji „Pro Seniore”

• Logo Sponsora umieszczone w mat. reklamowych na stronach Samorządów - ponad 100 tys. odbiorców

• Umieszczenie logo Sponsora w reportażu z Pikniku (film na pendrive oraz pisemne podziękowanie)

• 5-krotne podziękowania Sponsorowi ze sceny głównej

• Logo Sponsora umieszczone w materiale reklamowym pikniku, zamieszczonym w biuletynie Izby

Lekarskiej „PULS” – ponad 33 tys. bezpośrednich odbiorców

• Umieszczenie logo Sponsora w materiałach promujących piknik: ulotki, plakaty, programy etc.



Szukasz partnerów biznesowych?

Zależy Ci na ociepleniu wizerunku Twojej firmy?

Czujesz potrzebę podejmowania  działań społecznych?

Chcesz by Twoją firmę kojarzono z profesjonalistami?

tel. 538 192 002

k.karolak@oilwaw.org.pl

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY


