RELACJA

FOTO/VIDEO

SZKOLYTANCA.PL
www.Szkolytanca.pl to jeden z największych portali o Tańcu
w Polsce.
Codziennie można na nim znaleźć: newsy, wydarzenia, filmy i
muzykę. A także unikalną bazę: artykułów, wywiadów i zdjęć
związanych z Tańcem.
Najważniejszą funkcją strony jest wyszukiwarka i mapa: szkół,
grup i tancerzy, która jest cały czas rozwijana!
Wokół portalu utworzyła się duża społeczność – ponad 9 tys.
użytkowników w grupie TANIEC na Facebooku.
CHOREOGRAFIE

Patronujemy większość wydarzeń tanecznych w kraju: Festiwale,
Warsztaty, Obozy, itd. Do tej pory daliśmy blisko tysiąc
patronatów.
Zrobiliśmy ponad 100 fotorelacji i nagraliśmy blisko 500
filmów, które łącznie mają blisko 500 tys. wyświetleń na naszym
kanale YT: www.youtube.com/user/szkolytancapl
Na Facebooku mamy ponad 15 tys. fanów, a ich liczba
systematycznie rośnie: www.facebook.com/szkolytancapl
Wspieramy rozwój Tańca w Polsce od 2007 roku!
Dołącz do nas i bądź kojarzony z najlepszymi!

SOLÓWKI
www.Szkolytanca.pl

STATYSTYKI
OGLĄDALNOŚĆ
●

●

Każdego dnia odwiedza nas ok. 1- 1,5 tys unikalnych
użytkowników.
W zeszłym roku odwiedziło nas blisko 300 tys. osób. Co
daje jeden z lepszych wyników oglądalności witryn o tej
tematyce.

GRUPA DOCELOWA
●

Główny przedział wiekowy: 13-34 lata

●

65% kobiety / 35% mężczyźni

WALKI
●

Ludzie aktywni związani z kulturą Hip-Hop lub nią
zainteresowani

●

Pasjonaci tańca i aktywnego spędzania czasu

●

Osoby podkreślające swoją indywidualność i oryginalność

●

Dynamiczni i pełni energii

Dokładne statystyki znajdą Państwo na na stronie:
www.Szkolytanca.pl/statystyki
WARSZTATY
www.Szkolytanca.pl

FOTO RELACJA
STRONA BREAK.PL
Zdjęcia zamieszczone w galerii
www.szkolytanca.pl/galeria i promowane
w sliderze na głównej stronie
●

STRONA ORGANIZATORA
Zdjęcia na wyłączność dla
organizatora imprezy
●

Zdjęcia wgrane i otagowane na:
www.facebook.com/szkolytancapl

Wszystkie zdjęcia profesjonalnie
obrobione i wyretuszowane
Możliwość naniesienia loga imprezy na
zdjęcia
●

hologram Szkolytanca.pl na wszystkich
dodanych zdjęciach
●

●

Każdy dodatkowy dzień pracy + 150 zł

Zdjęcia wypalone na DVD i wysłane
pocztą do organizatora w wysokiej
rozdzielczości + 100 zł
●

●
●

DODATKOWE USŁUGI

Pełne prawa autorskie do sprzedawania
i rozpowszechniania zdjęć + 400 zł
●

Brak promocji zdjęć na stronie i
facebooku Break.pl
●

250 zł

500 zł

●

Oferujemy profesjonalną fotorelacje z imprezy wykonaną lustrzanką CANON

●

Oferta obejmuje wykonanie ok. 50-100 zdjęć i wgrania ich na wybraną stronę

●

UWAGA! Cena nie zawiera zwrotów za: Dojazd, Nocleg i Wyżywienie, które musi zapewnić organizator.

●

Ceny netto - aby otrzymać cenę brutto należy doliczyć do nich 23% VAT

●

Wystawimy faktury VAT i akceptujemy Barter

●

Całość płatna z góry najpóźniej 7 dni przed imprezą

www.Szkolytanca.pl

VIDEO RELACJA
KANAŁ BREAK.PL
Materiał wgrany na kanał
Szkolytanca.pl obok największych imprez
www.youtube.com/user/szkolytancapl
●

Promocja materiałów na stronach:
www.Szkolytanca.pl i
www.facebook.com/szkolytancapl

KANAŁ ORGANIZATORA
●

Materiał wgrany na kanał organizatora

Możliwość wstawienie dowolnych
plansz przed i na końcu filmów
●

DODATKOWE USŁUGI
●

Trailer z imprezy + 500 zł

Wywiady z sędziami i gośćmi
specjalnymi + 250 zł
●

●

Brak loga Szkolytanca.pl i reklam przed
filmami
●

●

Każdy dodatkowy dzień + 300 zł

Cały materiał zgrany na DVD i wysłany
pocztą do organizatora(prawa autorskie w
cenie) + 500 zł
●

Logo Szkolytanca.pl i partnerów na
początku filmów (ok.15 sek.)
●

Brak promocji filmów na stronie i kanale
Szkolytanca.pl
●

Logo imprezy na początku filmu i
plansza z partnerami na końcu (ok. 5 sek.)

Zmontowanie profesjonalnego DVD
(prawa autorskie w cenie) + 1000 zł

●

●

Logo Szkolytanca.pl w lewym dolnym
rogu
●

500 zł

1000 zł

●

Oferujemy profesjonalny materiał VIDEO nagrywany min. lustrzankami Canon i GO PRO 3

●

Oferta obejmuje: nagranie filmów, dodanie plansz przed i po filmach i wgranie ich na wybrany kanał

●

Nagrywamy: Ćwierć finały, pół finały, finały, pokaz sędziów oraz najlepsze występy.

●

UWAGA! Cena nie zawiera zwrotów za: Dojazd, Nocleg i Wyżywienie, które musi zapewnić organizator

●

Ceny netto - aby otrzymać cenę brutto należy doliczyć do nich 23% VAT

●

Wystawimy faktury VAT i akceptujemy Barter

●

Całość płatna z góry najpóźniej 7 dni przed imprezą

www.Szkolytanca.pl

KONTAKT

+48 509 203 538 - Piotr Cembra Cembrowski
relacja@szkolytanca.pl
www.szkolytanca.pl/relacja
--www.Szkolytanca.pl
Fan page: www.facebook.com/Szkolytancapl
Grupa TANIEC: www.facebook.com/groups/szkolytancapl
Kanał you Tube: www.youtube.com/user/Szkolytancapl

www.Szkolytanca.pl

