
  

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA SPONSORSKA 

 

KONCERT JUBILEUSZOWY 

15-LECIA CHÓRU AKADEMOS 

 HIGH SCHOOL 



 

  „NIE WRÓCĄ TE  LATA…” – KONCERT  JUBILEUSZOWY  

 

4.06.2022 r., godz. 18.30, 

Sala Operowa, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie  

 

Chór Akademos High School jako jeden z trzech w historii polskiej 

chóralistyki, w marcu bieżącego roku, wystąpił na deskach jednej z 

najsłynniejszych scen świata – Carnegie Hall w Nowym Jorku, 

zdobywając Złoty Dyplom na „New York Sounds of Spring Festival 2022”. 

 

Ten światowej rangi sukces potwierdził wysoki poziom artystyczny 

chóru, który jest wizytówką zarówno Międzynarodowych Szkół 

Paderewski, jak również Lublina i Polski. 

Wydarzenie z okazji piętnastolecia zaplanowano w największej sali 

koncertowej Lublina, gdzie artyści zaprezentują swoje talenty wokalne  

szerokiemu gronu widowni.  

Na scenie wystąpią:  

▪ artyści z czterech chórów Międzynarodowych Szkół Paderewski 

▪ Piotr Selim – gościnnie 

▪ dyrygent Elżbieta Niczyporuk. 

Koncert będzie składał się z II części: 

▪ repertuar wykonany w Carnegie Hall oraz dorobek chóralny 

z ostatnich 5 lat, 

▪ przeboje muzyki rozrywkowej z lat 60., 70. i 80.  

wzbogacone autorską choreografią.  

 

W finale obu części wystąpi na scenie ponad 120 artystów Chórów 

Akademos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O WYDARZENIU 

 

 

15 

 lat działalności chóru  
 

 

120 

 artystów na scenie 

 

950  

 osób na widowni  

 

 

20 

 źródeł informacji o wydarzeniu  
 

 



 

 

 

WSPÓŁPRACA 

Wiemy, że wspólne starania przynoszą największe efekty.  

Głównym mecenasem koncertu są oczywiście Międzynarodowe Szkoły Paderewski, 

które przekazały 20 tysięcy złotych na organizację koncertu, a partnerem projektu jest 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  

Zapraszamy do dołączenia do naszej drużyny osoby i podmioty, które doceniają młode 

talenty, wspierają ich rozwój i pomagają spełniać marzenia. 

Dodatkowe wsparcie finansowe naszego projektu w całości zostanie wykorzystane 

na bieżące potrzeby chórów Szkół Paderewski. Sponsorzy będą mogli przekazać 

środki na konto CRH Akademos na podstawie umowy sponsorskiej lub za pośrednictwem 

Fundacji im. Leszka Podkańskiego na podstawie umowy darowizny. 

   

KORZYŚCI DLA SPONSORA: 

Pozytywny wizerunek  

Prezentacja marki 

w kontekście koncertu 

światowej sławy chóru. 

Wartościowa 

grupa docelowa  

Atrakcyjna dla większości 

segmentów usług. 

Szeroki zasięg 

informacji o marce 

Promocja różnorodnymi 

kanałami komunikacji, także 

w skali ogólnopolskiej. 

 

Relacje biznesowe 

Lepsza widoczność niż 

podczas typowych reklam. 

Budowanie relacji z osobami 

i innymi podmiotami. 

 



  

 

ŚWIADCZENIE SPONSORSKIE SPONSOR WSPIERAJĄCY SPONSOR GŁÓWNY SPONSOR STRATEGICZNY 

Logo na stronie internetowej ✓  ✓  ✓  

Logo w social mediach ✓  ✓  ✓  

Logo na materiałach drukowanych 

oraz w relacji wideo 

✓  ✓  ✓  

Zaproszenia na koncert x 2  ✓   

Informacja w newsletterach Szkół 

Paderewski oraz Grupy Żagiel 

 ✓  ✓  

Branding na miejscu wydarzenia   ✓  

Zaproszenia na koncert x 4    ✓  

 2 000 zł  4 000 zł 
 

8 000 zł 

PAKIETY SPONSORSKIE 



  

 

 

. 

 
KONTAKT W SPRAWIE WYDARZENIA 

 

Mariola Bucior 
Opiekun marki Paderewski 
 

m.bucior@paderewski.lublin.pl 
tel. 695 959 589 

 

 

chor.akademos.com.pl 

 

 

@chorakademos 

 

https://chor.akademos.com.pl/
https://www.facebook.com/chorakademos

