
Dzień dobry Potencjalny Sponsorze!

Nazywamy się Johnny Trzy Palce i jesteśmy zespołem muzycznym prezentującym na 

scenie  utwory  z  pogranicza  rocka,  bluesa  i  przede  wszystkim  pijackiego  country.  Nasze 

kawałki opowiadają głównie o życiu – życiu z wódką pod pachą, żoną w łóżku przyjaciela

i moralnością rozbitą na milion kawałków. Niejednokrotnie dotykamy spraw ostatecznych, 

tak jak ostatecznie może skończyć się wino w butelce.

Nie jesteśmy towarem komercyjnym, stworzonym na potrzeby pomnażania mamony. 

Połączyła nas wrażliwość, która pozwala na postrzeganie niedoli ludzkich serc, tych bijących 

na  ziemi,  jak  i  tych  niebijących  sześć  stóp  pod  ziemią.  Nasze  opowieści  snute  są  przy 

radosnych dźwiękach banjo, melancholijnej mandolinie i łkającej harmonijce. Przesiąknięte 

są zapachem papierosów, podłego bimbru i błota.

Obecnie ciężko harujemy przy nagraniu naszego pierwszego krążka. Chcielibyśmy, by 

świat usłyszał o losach naszych bohaterów i wypił z nami za ich zdrowie. Jednak, by sen się  

ziścił, potrzebujemy funduszy i pomocy. Potencjalny Sponsorze, jeżeli chciałbyś przyczynić 

się  do  ukazania  się  pierwszej  w  historii  świata  płyty  Johnny’ego  Trzy  Palce,  możesz 

wspomóc nas w dwojaki sposób:

FINANSOWY (oferując  wsparcie  pieniężne,  które  pozwoli  nam na  wydanie  płyty

w fizycznej postaci)

RZECZOWY (oferując  wykonanie  pewnych  usług,  np.  wydrukowanie  ulotek, 

wizytówek lub plakatów, a także patronat medialny)

Chętnie weźmiemy pod uwagę Twoje własne propozycje. Zapraszamy do współpracy 

and keep it country! 
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Budowanie wizerunku firmy
Wspieranie młodych, niezależnych zapaleńców mówi o Tobie wiele dobrego. Twoje logo 

na fajnej płycie to coś więcej, niż tylko kolejna reklama w mediach. Pomoże Ci nie tylko w 
budowie wizerunku firmy, ale także w dotarciu do nowego, wielopokoleniowego odbiorcy.

Promocja marki
Nie jesteśmy produktem komercyjnym,  nasza płyta  będzie dostępna w formie cyfrowej 

zupełnie za darmo. A wraz z nią, oczywiście, Twoje logo. Twoja firma pojawi się również w 
sieci wszędzie tam gdzie my, m.in. na facebooku, youtubie, czy też na naszej stronie.

Przygotowaliśmy sporo miejsca na reklamę w fizycznej  postaci.  Twoje logo ma okazję 
znaleźć się m.in. na opakowaniu płyty i gadżetów zespołu oraz we wszystkich materiałach 
wysyłanych do mediów.

Twoje  logo  będzie  z  nami  podróżować  po  wszystkich  koncertach,  festiwalach  i 
przeglądach, na których rozbrzmiewać będzie nasza radosna twórczość.

I coś dla ducha
Otrzymasz od nas gorące podziękowania, a sam będziesz mógł cieszyć się satysfakcją, że 

przyłożyłeś swoje trzy palce do powstania i popularyzacji szczególnego krążka muzycznego, 
jakiego ze świecą szukać na naszym rynku.

Wkład finansowy: do ustalenia 
(przyznawany jest tylko jeden tytuł SZERYFA – dla najodważniejszego gracza)

- grafika reklamowa na ulotce dołączanej do każdej płyty; grafika zajmuje całą drugą stronę 

ulotki o formacie a6

- logotyp sponsora o wymiarach 85 x 30 mm z przodu ulotki dołączanej do każdej płyty oraz 

do wydawnictwa internetowego

- naklejka z logotypem o wymiarach 30 x 20 mm z przodu okładki płyty, na folii 

- logotyp o wymiarach 20 x 12 mm wydrukowany na tyle okładki płyty
POWYŻSZE  PUNKTY  DOTYCZĄ  RÓWNIEŻ  EWENTUALNYCH  KOLEJNYCH  WYDAŃ 

PŁYTY „WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE”.
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KORZYŚCI DLA SPONSORA

(PAKIETY SPONSORSKIE)  WSPARCIE FINANSOWE 



- logotyp sponsora (max 125x125 px) w panelu bocznym na stronie internetowej, przez okres 

jednego roku

- logotyp sponsora w stopce strony internetowej zespołu

- logotyp sponsora w rogu wszystkich filmów na kanale youtube, przez okres jednego roku

- naklejka z logotypem o wymiarach 30 x 20 mm na opakowaniach gadżetów zespołu, np. 

kieliszków, koszulek

- logotyp sponsora na plakatach reklamujących koncerty zespołu przez okres jednego roku

(z wyłączeniem festiwali i większych koncertów, na których zespół nie ma możliwości tego 

uczynić)

- logotyp sponsora w informacjach prasowych i innych materiałach udostępnianych mediom

- informacja  o sponsorze  i  podziękowanie  w portalach  Social  Media  (Facebook)  oraz  na 

oficjalnej stronie zespołu

- prezenty w postaci gadżetów zespołu oraz egzemplarzy płyty „wszystko będzie dobrze”

- dozgonna wdzięczność całego zespołu oraz ich potomków do piątego pokolenia

Wkład finansowy: od 1000 zł

- logotyp o wymiarach 12x5 mm drukowany na tyle okładki płyty

- logotyp o wymiarach 40x25 mm na ulotce dołączanej do każdej płyty oraz do wydawnictwa 

internetowego

- logotyp sponsora w stopce strony internetowej zespołu

- logotyp sponsora na plakatach reklamujących koncerty zespołu przez okres jednego roku

(z wyłączeniem festiwali i większych koncertów, na których zespół nie ma możliwości tego 

uczynić)

- logotyp sponsora w informacjach prasowych i innych materiałach udostępnianych mediom

- informacja  o sponsorze  i  podziękowanie  w portalach  Social  Media  (Facebook)  oraz  na 

oficjalnej stronie zespołu

- prezenty w postaci gadżetów zespołu oraz egzemplarzy płyty „wszystko będzie dobrze”

- dozgonna wdzięczność całego zespołu oraz ich potomków do piątego pokolenia
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Wkład finansowy: od 500 zł

- logotyp o wymiarach 25x15 mm na ulotce dołączanej do każdej płyty oraz do wydawnictwa 

internetowego

- logotyp sponsora w stopce strony internetowej zespołu

- logotyp sponsora w informacjach prasowych i innych materiałach udostępnianych mediom

- informacja  o sponsorze  i  podziękowanie  w portalach  Social  Media  (Facebook)  oraz  na 

oficjalnej stronie zespołu

- prezenty w postaci gadżetów zespołu oraz egzemplarzy płyty „wszystko będzie dobrze”

- dozgonna wdzięczność całego zespołu oraz ich potomków do piątego pokolenia

Wkład finansowy: od 100 zł

- logotyp o wymiarach 13x8 mm na ulotce dołączanej do każdej płyty oraz do wydawnictwa 

internetowego

- informacja  o sponsorze  i  podziękowanie  w portalach  Social  Media  (Facebook)  oraz  na 

oficjalnej stronie zespołu

- prezent w postaci egzemplarzy płyty „wszystko będzie dobrze”

- dozgonna wdzięczność całego zespołu oraz ich potomków do piątego pokolenia

Wsparcie produkcji oraz promocji płyty, poprzez wykonanie pewnej usługi lub zaopatrzenie 

zespołu w pewne produkty. 

- druk ulotek, plakatów, naklejek, wizytówek, bookletów CD

- wykonanie bannerów reklamowych
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- zapewnienie zapasu strun gitarowych, pałek perkusyjnych, przewodów instrumentalnych

- wszelkie inne formy rzeczowego wsparcia działalności zespołu

W zamian oferujemy:

- logotyp o wymiarach 25x15 mm na ulotce dołączanej do każdej płyty oraz do wydawnictwa 

internetowego

- informacja  o sponsorze  i  podziękowanie  w portalach  Social  Media  (Facebook)  oraz  na 

oficjalnej stronie zespołu

- prezenty w postaci gadżetów zespołu oraz egzemplarzy płyty „wszystko będzie dobrze”

- dozgonna wdzięczność całego zespołu oraz ich potomków do piątego pokolenia

-  inne  formy  podziękowania,  indywidualnie  ustalane  z  partnerem,  zależne  od  wielkości 

wsparcia

Patronat medialny oraz wszelkie inne formy wsparcia przez przedstawicieli mediów:

- nagłośnienie, promocja płyty i twórczości zespołu

- organizowanie konkursów

W zamian oferujemy:

- logotyp o wymiarach 13x8 mm na ulotce dołączanej do każdej płyty oraz do wydawnictwa 

internetowego

- informacja  o patronacie  i  podziękowanie  w portalach  Social  Media (Facebook)  oraz na 

oficjalnej stronie zespołu

- dozgonna wdzięczność całego zespołu oraz ich potomków do piątego pokolenia

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem Świdnickiego Ośrodka Kultury
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W przypadku zainteresowania naszą ofertą bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Michał Moskal

tel. 607042111

mimoskal@wp.pl

kontakt z zespołem:

johnnytrzypalce@gmail.com

www.johnnytrzypalce.pl

www.sponsor.johnnytrzypalce.pl

6

KONTAKT
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