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1. Światowy Koncert Charytatywny
“Chopin Kocha Tanzanię”

Z udziałem gwiazdy fortepianu Man Li i światowej klasy piosenkarza
Krzysztofa Cugowskiego oraz tanzańskich artystów muzyki tradycyjnej

Fryderyk Chopin w TANZANII

Organizatorzy: Sponsorzy: Partnerzy:

KORZYŚCI DLA SPONSORÓW I PARTNERÓW

najwybitniejszy polski kompozytor i pianista
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Fundacja Światowe Centrum Dydaktyczne
 w ŻELAZOWEJ WOLI

- Miejscu Urodzin FRYDERYKA CHOPINA

“Chopin Kocha Tanzanię”

Koncert organizuje polska fundacja

działająca pod nazwą

Organizatorzy: Sponsorzy: Partnerzy:
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SMJP TANZANIA COMPANY LIMITED

VIGU TRADING COMPANY LIMITED

Victoria Plaza, 2nd floor, Samora Avenue / Morogoro Road, Dar es Salaam, Tanzania, P.O.Box 963
SMJP wing 2, VIGU wing 1

Gospodarz i współorganizator Koncertu

Koordynator Koncertu

Organizatorzy: Sponsorzy: Partnerzy:
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Cele Koncertu
Udostępnienie powszechnie kochanej muzyki najwybitniejszego 
polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina oraz prezentacja 
tradycyjnej muzyki tanzańskiej dla całego świata.
Wsparcie dla szkół w zakresie wyposażenia i wyżywienia uczniów.
Różnorodna pomocy dzieciom, zwłaszcza potrzebującym i będących poza 
marginesem społeczeństwa.
Pomoc medyczna.
Rozwój rolnictwa obejmującego m.in. maszyny rolnicze i nawozy dla 
rolników w Tanzanii.
Promocja możliwości sektora turystycznego.
Inne rzeczy sprzyjające i ważne dla podniesienia poziomu życia ludzi w 
Tanzanii.

on-lineon-line
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ZASIĘG MEDIALNY
Koncert będzie transmitowany na żywo, na antenie 

telewizji, na terenie Tanzanii i całego świata.
Ogólnoświatowa transmisja na żywo, zostanie 

zrealizowana poprzez Internet, w systemie pay per view‑ ‑  
i dostępna będzie przez 48 godz, w cenie 2,- USD.

Po 48 godz., miejsce transmisji zajmie dostępna 
darmowo relacja, wzbogacona o unikalne ujęcia 

krajobrazu Afryki , wykonane dronem z lotu ptaka.
W Polsce, Koncert obsługują redakcje 

TELEWIZJI POLSKIEJ, które otrzymają zapis koncertu 
oraz zapis relacji skróconej.
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SPONSOR GŁÓWNY KONCERTU
Wprowadzenie tytułu koncertu z nazwą Sponsora, np.:
NAZWA SPONSORA ZAPRASZA NA KONCERT

„CHOPIN LOVES TANZANIA”
lub inna wypracowana wspólnie.
Umiejscowienie znaku Sponsora w indywidualnym 
miejscu, obok tytułu koncertu.
Obecność nazwy Sponsora we wszystkich 
przekazach i materiałach promocyjnych i 
informacyjnych oraz na ściance medialnej.
Obecność nazwy i znaku sponsora w lokalnej 
transmisji telewizyjnej, ogólnoświatowej transmisji 
on-line oraz relacji (tytuł, widoczna reklama w trakcie, 
napisy końcowe).

Limit ilości 1

Cena pakietu: 50 000,- USD netto
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SPONSOR TRANSMISJI 
TELEWIZYJNEJ I ONLINE

Miejsce na znak sponsora wielkości 1/2 pola Sponsorów.
Informacja w napisach tytułowych transmisji:

SPONSORAMI TRANSMISJI SĄ:
NAZWY SPONSORÓW

+ plansza z logotypami podczas transmisji i relacji.
Obecność znaku Sponsora we wszystkich przekazach i 
materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na ściance 
medialnej.
Obecność nazwy i znaku sponsora w ogólnoświatowej 
transmisji on-line oraz relacji (znak sponsora na początku 
programu, nazwa sponsora w napisach końcowych).

Limit ilości 10

Cena pakietu: 10 000,- USD netto
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SPONSOR RELACJI Z WYDARZENIA
Miejsce na znak sponsora wielkości 1/4 pola 
Sponsorów.
Wielkość miejsca może ulec zmniejszeniu w przypadku 
liczby pakietów większej niż 8.
Logotyp na planszy tytułowej transmisji i relacji.
Obecność znaku Sponsora we wszystkich przekazach i 
materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na 
ściance medialnej.
Obecność nazwy sponsora w napisach końcowych 
ogólnoświatowej transmisji on-line i relacji oraz nazwa 
sponsora w tytule relacji on-line.

Limit ilości 10

Cena pakietu: 5 000,- USD netto
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PARTNER I REKLAMODAWCA

Miejsce na logo
1/2 pola Sponsorów.
Dostęp do wszystkich
KORZYŚCI dla Sponsorów.

Obecność na stronie internetowej.

Brak limitu ilości

Cena pakietu: 2 500,- USD netto
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PARTNER STRATEGICZNY FUNDACJI

Partner Strategiczny Fundacji to stały Sponsor, którego wizerunek 
widoczny jest na stronie głównej Fundacji oraz wszystkich materiałach 
Fundacji, w sposób trwały.
Jednocześnie, poprzez zintegrowaną politykę wizerunkową Fundacji
- znak Partnera Strategicznego skojarzony zostanie ze wszystkimi 
działaniami i projektami, realizowanymi przez Fundację.
Partner Strategiczny uzyskuje stały, indywidualny rabat na pozostałe 
oferty pakietów sponsoringowych.

Cena pakietu: warunki indywidualne, 
opłata abonamentowa, miesięczna.
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KORZYŚCI z bycia Sponsorem
“Chopin Kocha Tanzanię”

1. Bezpłatny wstęp na 1. Światowy Koncert Charytatywny „Chopin 
Kocha Tanzanię” (nie ma biletów publicznych na Koncert).

2. Twoja reklama w sali Koncertu w Dar es Salaam.
3. Znajdujesz się na liście Sponsorów na stronie internetowej.
4. Twoje materiały reklamowe dla uczestników koncertu (torba 

prezentowa).
5. Bezpośrednie spotkania z wysokiej klasy ludźmi:

- przedstawiciele rządu Tanzanii;
- przedstawiciele rządu Polski;
- przedstawiciele wszystkich ambasad w Tanzanii;
- przedsiębiorcy z Tanzanii, Afryki, Polski, Europy, Świata;
- artyści;
- gwiazdy sportu.

6. Polska kuchnia.
7. Udział w after-party (oryginalne potrawy polskie i tanzańskie).
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Jako Sponsor
Masz prawo* użyć logo koncertu obok logo swojej 
firmy i podzielić się informacją, że jesteś/byłeś 
Sponsorem, który pomógł Tanzanii w realizacji 
ważnych celów dla rozwoju kraju. Np.:

* na podstawie umowy ze Sponsorem.

Logo
Firmy

Sponsor Koncertu
Wsparliśmy Tanzanię

Jesteś Sponsorem czyli również Organizatorem
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Możesz także skorzystać z okazji
zaprezentowania swojej firmy po Koncercie

Polska – Tanzania, Europa – Afryka 
Wystawa i Targi Handlowe
“Chopin Kocha Tanzanię”

Jedzenie, napoje i przyprawy I dużo więcej ...

Kosmetyki (perfumy)

Woda: odsalanie, uzdatnianie, mineralizacja

www.chamber.co.tz/fairs

Dla dzieci

Budownictwo (R-System)

Rolnictwo (maszyny i nawozy)

Chemia gospodarcza

Każdy z uczestników Targów występuje też jako Sponsor Koncertu
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Izba Przemysłowo Handlowa
“Chopin Kocha Tanzanię”

Dzięki członkostwu w Izbie masz dostęp do innych przedsiębiorców,
możesz przedstawić swoją ofertę w biurze Izby

oraz działasz bezpiecznie, zgodnie z prawem Tanzanii.

Transport i spedycja

Prawo

Cło
Podatki

Umowy

Obsługa klienta

ZYSK !

Wystawy

www.chamber.co.tz

Obsługa finansowa kontraktów
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Serwisy internetowe
www.chopinlovestanzania.org

concert@chopinlovestanzania.org@
 

www.chamber.co.tz

office@chamber.co.tz@
 

www.chamber.co.tz/fairs

fairs@chamber.co.tz@
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Kontakt

Shaaban Mussa Mgonja
+255 673 942 972

shaaban.mgonja@chopinlovestanzania.org

Benedict Kimbache
+255 753 936 355

benedict.kimbache@chopinlovestanzania.org

SMJP TANZANIA COMPANY LIMITED
Victoria Plaza, 2nd floor wing 2, Samora Avenue / Morogoro Road

Dar es Salaam, Tanzania, P.O.Box 963

wersja 03copyright © SMJP TANZANIA COMPANY LIMITED
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