
 
 
 
 
 

 

Oferta Współpracy przy realizacji 

II edycji konkursu „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Biłgorajska”, Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o. oraz 
Związku Pracodawców Pracodawcy Ziemi Lubelskiej pragnę zaprosić Państwa do 
współpracy przy realizacji II edycji konkursu „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości”. 

Konkurs ma na celu szeroko rozumianą promocję gospodarczą przedsiębiorstw oraz 
rolników działających na terenie powiatu biłgorajskiego, a poprzez to również 
kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i regionu 
biłgorajskiego jako dogodnego obszaru do prowadzenia i rozwijania działalności 
gospodarczej. Ponadto konkurs pozwala na identyfikację i promocję wyróżniających 
się przedsiębiorstw i rolników z terenu powiatu biłgorajskiego, którzy mogą stanowić 
przykład jakości i rzetelności i którzy niejednokrotnie stają się „ambasadorami” ziemi 
biłgorajskiej. 

Konkurs zakończy się uroczystą galą finałową w dniu 22 listopada, na której poznamy 
zwycięzców. W gali finałowej przewidujemy udział około 120 osób z różnych dziedzin 
życia społecznego. 

Jestem przekonany, że konkurs „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” zwieńczony 
uroczystą galą finałową stanowi wyjątkową okazję do kreowania pozytywnego 
wizerunku Państwa samorządu / firmy, a także do nawiązywania nowych kontaktów 
biznesowych. Z tego powodu, zwracam się do Państwa z propozycją współpracy w 
charakterze Partnera Konkursu. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

  



PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

 

Partner Złoty – 4 000,00 zł netto 

1. Nadanie tytułu Złotego Partnera Konkursu „Biłgorajskie Sita 
Przedsiębiorczości 2019”, 

2. Umieszczenie logo Partnera na materiałach informacyjno - promocyjnych 
dotyczących Konkursu wykonanych / wysyłanych przed i/lub po zakończeniu 
Konkursu, 

3. Zamieszczenie logo Partnera na zaproszeniu na galę finałową, 
4. Zamieszczenie logo Partnera wraz z opisem i linkiem do jego strony 

internetowej na stronie www.barr.org.pl, 
5. Wymienienie nazwy i krótkiego opisu Partnera podczas uroczystej gali 

finałowej, 
6. Wyeksponowanie tablicy reklamowej / banneru / roll-up’u Partnera podczas 

uroczystej gali finałowej w uzgodnionym, widocznym miejscu, 
7. Możliwość wyświetlenia krótkiego filmu promocyjnego Partnera podczas 

uroczystej gali finałowej, 
8. Dwa dwuosobowe zaproszenia na uroczystą galę finałową, 
9. Możliwość uroczystego wręczenia nagród ufundowanych przez Partnera, 
10. Udział przedstawicieli Partnera w Kapitule Konkursowej oraz 

przeprowadzanych audytach. 
 

Partner srebrny – 1 500,00 zł netto 

1. Nadanie tytułu Srebrnego Partnera Konkursu „Biłgorajskie Sita 
Przedsiębiorczości 2019”, 

2. Umieszczenie logo Partnera na materiałach informacyjno - promocyjnych 
dotyczących Konkursu wykonanych / wysyłanych przed i/lub po zakończeniu 
Konkursu, 

3. Zamieszczenie logo Partnera na zaproszeniu na galę finałową, 
4. Zamieszczenie logo Partnera wraz z opisem i linkiem do jego strony 

internetowej na stronie www.barr.org.pl, 
5. Wymienienie nazwy Partnera podczas uroczystej gali finałowej, 
6. Jedno dwuosobowe zaproszenie na uroczystą galę finałową, 

 

 

Uwaga: Oferta ma charakter informacyjny, szczegóły są ustalane indywidualnie z 
Partnerem. Istnieje możliwość negocjowania warunków poszczególnych pakietów. 

 


