
Informator dla sponsorów

WOŚP BERLIN



FUNDACJA WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY



Fundacja WOŚP to jedna z cieszących się największym 
zaufaniem organizacji w Polsce. 97% Polaków zna Orkiestrę1, 

a 85% wskazuje ją jako godną zaufania2.

Zaufanie społeczne jest na tyle głębokie, że Fundacja była
już dwukrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

1KANTAR Millward Brown, 2017
2CEBOS, 2016



Wielu polskich szpitali nie stać na zakup specjalistycznego 
sprzętu, niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Fundacja WOŚP od 26 lat wyposaża w profesjonalny sprzęt 
medyczny szpitale w całej Polsce. Łącznie Fundacja zakupiła 

już aż 48 000 specjalistycznych urządzeń! To średnio 5 
dziennie.



Programy medyczne realizowane przez Fundację WOŚP:

● Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci 

● Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci 

● Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków 

● Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków  

● Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków 

● Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

● Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować"  



Każdego roku od 27 lat na przełomie grudnia i stycznia 
odbywa się wielka zbiórka pieniędzy, 

której momentem kulminacyjnym jest Finał — dzień 
biegów, atrakcji, koncertów i sztucznych ogni.

Ten sam duch towarzyszy wielu sztabom zagranicznym,
które organizują podobne imprezy w swoich miastach.



27. FINAŁ WOŚP — W BERLINIE!



Sztab WOŚP Berlin to grupa wolontariuszy, która 
organizuje berlińskie finały WOŚP i inne wydarzenia 

związane z Orkiestrą. 

Jesteśmy jednym z ponad 1700 zarejestrowanych na 
całym świecie sztabów Fundacji i działamy w obecnym 

składzie już drugi rok.



Finał WOŚP Berlin to coroczne wydarzenie 
kulturalno-charytatywne organizowane przez nasz

sztab w drugą sobotę stycznia (najbliższy 12 stycznia 2019).

Każdy Finał to okazja do kontaktu z polską kulturą — 
z językiem, z muzyką, z przepysznym jedzeniem, z polskimi 

tradycjami — a także możliwość nawiązania znajomości 
z innymi przebywającymi w Berlinie Polakami. 



Finał WOŚP skierowany jest nie tylko do dorosłych. Nasz 
program dziecięcy to np. malowanie twarzy, tworzenie masek 

karnawałowych, quiz wiedzy o WOŚP, nauka podstaw pierwszej 
pomocy, występy teatralne i wiele innych atrakcji.



Wspaniałej zabawie towarzyszy zbiórka na cele Fundacji. 
Szczególnie popularne są aukcje — na ostatnim Finale można 

było licytować między innymi prywatny koncert gwiazdy 
wieczoru, możliwość wystąpienia na antenie lokalnej stacji 

radiowej oraz piłkę z autografami gwiazd futbolu.



Wsparli nas duet Coals, metalowa sława Nocny Kochanek, 
folkowa i kultowa Golec uOrkiestra, fantastyczny Czesław 

Mozil, popularny w Polsce i w Niemczech Steffen Möller, 
satyryk i aktor Jacek Fedorowicz, rysownik Andrzej 
Mleczko, czy zespół Poparzeni Kawą Trzy. To tylko 

początek listy — jest na niej ponad 200 znanych twarzy!



Naszymi patronami były rozliczne instytucje i media w tym: 
Burmistrz Berlina, nadające po polsku Radio Cosmo, 

portale informacyjne Berlin Po Polsku
i TwojBerlin.de oraz czasopismo polonijne Kontakty.

W przyszłym roku co najmniej podwoimy tą listę!

O Finale napisały nie tylko polonijne blogi i portale, 
ale też Deutsche Welle, RBB24 oraz kilka gazet lokalnych.



W ostatnim roku udało nam się zebrać 12 848 Euro. 
To 4-krotnie więcej niż rok wcześniej, to więcej niż

suma zbiórek z ostatnich pięciu lat!

Chcielibyśmy pobić ten rekord przy okazji następnego 
finału w styczniu 2019, potrzebujemy w związku z tym 
wsparcia w pokryciu kosztów takich jak wynajem sali, 

ubezpieczenie, nagłośnienie czy transport. 



PAKIETY SPONSORSKIE



W zeszłym roku wsparli nas m.in. doradca finansowy 
Bartosz Drajling, agencja kreatywna Agavis, szkoła 
brazylijskiego jiu-jitsu Gfteam Paraiba Akademie,

producent mebli Lizak, polonijny Club Paka,
oraz szkoła językowa Mobile Lingua.



Na tegorocznym Finale pojawiło się ponad 1500 osób. 
Nasze posty na Facebooku trafiają przed Finałem do ponad 

200 000 unikalnych odbiorców tygodniowo, jesteśmy 
też aktywni na kilkunastu grupach polonijnych.

Zostając sponsorem WOŚP nie tylko wesprzesz wspaniałą 
akcję, ale również zyskasz możliwość dotarcia do 

szerokiego grona odbiorców. 



● 1 post grupowy na naszym fanpage’u na Facebooku
● 1 post indywidualny na wydarzeniu na Facebooku
● Reklama na naszej stronie www (link + małe logo)
● Twoje logo na plakacie sponsorskim

PAKIET BRĄZOWY
Od €100



● 1 post indywidualny na naszym fanpage’u na Facebooku
● 2 posty indywidualne na wydarzeniu na Facebooku
● Reklama na naszej stronie www (link + duże logo)
● Twoje ulotki lub wizytówki dostępne przy wejściu
● Twoje logo na plakacie sponsorskim
● Podziękowania ze sceny podczas Finału

PAKIET SREBRNY
Od €200



● 2 posty indywidualne na naszym fanpage’u na 
Facebooku

● 3 posty indywidualne na wydarzeniu na Facebooku 
● Reklama na naszej stronie www (link + duże logo + opis)
● Twoje ulotki oraz wizytówki dostępne przy wejściu
● Twoje logo na plakacie sponsorskim
● Twoje logo na plakacie wydarzenia finałowego
● Zaproszenie do loży VIP
● Podziękowania ze sceny podczas Finału

PAKIET ZŁOTY
Od €300



● Tytuł sponsora głównego w materiałach reklamowych
● 2 posty indywidualne na naszym fanpage’u na Facebooku
● 4 posty indywidualne na wydarzeniu na Facebooku 
● Reklama na naszej stronie internetowej (oddzielna sekcja)
● Twoje ulotki oraz wizytówki dostępne przy wejściu
● Twoje logo na plakacie sponsorskim
● Twoje logo na plakacie wydarzenia finałowego
● Zaproszenie do loży VIP
● Podziękowania ze sceny podczas Finału
● Stoisko promocyjne o powierzchni 2m2 na Finale

SPONSOR GŁÓWNY
Od €500



Jeśli Twoja działalność dopiero startuje i nie masz ulotek 
czy logo, ale chcesz wspierać WOŚP i jednocześnie rozwijać 
swój biznes — mamy coś dla Ciebie! Zareklamuj swoją firmę 
na stanowisku na naszym Finale.

● 2 m2 — €150
● 4 m2 — €350

Liczba dostępnych stanowisk jest ograniczona.

MAŁY BIZNES, WIELKIE SERCE
Oferta specjalna dla małych firm



Nie zależy Ci na rozgłosie? Chcesz wesprzeć Orkiestrę 
anonimowo? 

Wesprzyj nas dowolną kwotą, a my wystawimy 
Ci Spendenquittung, dzięki któremu będziesz mógł 
odliczyć darowiznę od podatku.

DOBRY DUCH
Dowolna kwota



Zostań sponsorem WOŚP Berlin — skontaktuj się z 
nami!

Email: wosp.berlin@gmail.com
Telefon: +49 152 55101196

(Ola Zając, koordynatorka ds. sponsorów)

Zgłoszenia sponsorów zamykamy 20.12.2018 r.


