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Jako Regionalne Centrum Wolontariatu działamy na rzecz promocji i organizacji
wolontariatu na terenie Łodzi i województwa. Dbamy o to, aby nasze usługi były świadczone
w sposób profesjonalny, kompleksowy oraz uczciwy. Od lat pracujemy na swój wizerunek,
realizując nowatorskie projekty oraz podejmując kooperację z nowymi Partnerami
społecznymi. Do chwili obecnej możemy pochwalić się współpracą z 1268 wolontariuszami
oraz 228 podmiotami, działającymi na rzecz dobra społecznego. Pozyskujemy środki
w oparciu o granty, zbiórki publiczne oraz działalność szkoleniową w ramach ekonomii
społecznej.
Dziś chcielibyśmy zaprosić do współpracy przedstawicieli sektorów prywatnych,
specjalnie dla których przygotowaliśmy pakiet usług promocyjnych. Jest to niezwykła okazja,
aby pokazać swoją firmę od przyjaznej strony, a przy okazji zasilić budżet naszego Centrum,
dzięki któremu będziemy mogli zrealizować jeszcze więcej działań i inicjatyw na rzecz
potrzebujących.
Nasza oferta obejmuje następujące usługi:
 Wysyłka informacji w poniedziałkowym newsletterze – 150 zł / jednorazowe
zamieszczenie
 Zamieszczenie informacji na stronie www w sekcji „Aktualności” – 250 zł / na okres
2 tygodni
 Jednorazowa wysyłka informacji w poniedziałkowym newsletterze + zamieszczenie
informacji na stronie www w sekcji „Aktualności” na okres 2 tygodni – 400 zł / pakiet
mini
 Jednorazowa wysyłka informacji w poniedziałkowym newsletterze + zamieszczenie
informacji na stronie www w sekcji „Aktualności” na okres 2 tygodni oraz dodatkowo
udostępnienie w social mediach – 500 zł / pakiet mini +
 Zamieszczenie informacji na stronie www w sekcji „Aktualności” oraz newsletterze
do momentu dezaktualizacji + załączenie logotypu firmy z podlinkowaniem w sekcji
„Współpracujemy” oraz dodatkowo udostępnienie informacji w social mediach 700 zł / pakiet maksi
 Ekspozycja materiałów promocyjnych w siedzibie Regionalnego Centrum
Wolontariatu (plakat, ulotki, roll up) w okresie wybranego miesiąca – 400 zł /
miesięczna ekspozycja
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 Ekspozycja materiałów promocyjnych w siedzibie Regionalnego Centrum
Wolontariatu (plakat, ulotki, roll up) + podczas organizowanych wydarzeń (stoiska,
wystawy, targi, gale) w okresie wybranego miesiąca – 700 zł / miesięczna ekspozycja
 Reklama na blogu (artykuł sponsorowany, banner) – 500 zł / tygodniowa ekspozycja
Zasięg naszych kampanii:
 Freshmail: 279 kampanii newsletterowych, 2500 zarejestrowanych subskrybentów
(wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu, przedstawiciele organizacji, instytucji,
firm i mediów),
 Wyszukiwarka Google: 1549 odsłon
 Facebook: 803 obserwujących, 836 polubień, 16600 średnia ilość kliknięć (6 m-cy),
1400 zasięg (tygodniowo), 275 minimalny zasięg postów (miesięcznie)
 Kanał You Tube: 27185 wyświetleń, średnio 167 wyświetleń filmu, 30 subskrybentów
 Twitter: 476 tweety, 194 obserwowanych, 98 obserwujących
 NK: 485 znajomych
 Oceny: 6 i 4 (Go Work), 5 (Facebook), 4,25 (Baza firm łódzkie)
Opinia:
„Centerko to miejsce magiczne, tworzone przez ludzi i dla ludzi. Wolontariat to potencjał,
który drzemie w sercach i tych starszych i tych młodszych … pomimo różnych przeszkód …
i tych finansowych i tych niefinansowych, jesteśmy, trwamy, działamy, bo wiemy, że w życiu
człowieka czas spędzony na działaniach wolontaryjnych nie jest stracony. Polecam” (źródło:
Facebook).
Działamy nieprzerwanie od 10 lat, jesteśmy laureatami wielu prestiżowych konkursów
w zakresie innowacyjnych dokonań na arenie ogólnopolskiej. Współpracujemy, zarówno
z Partnerami społecznymi, jak i biznesowymi podczas organizowanych przez nas
przedsięwzięć. Do największych należy Gala Wolontariatu, którą organizujemy corocznie 5
grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w której uczestniczy ok. 300 osób.
Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i ustalane po szczegółowej
diagnozie potrzeb. Nie wspieramy działań mających szkodliwy wpływ na zdrowie
oraz propagujących zachowania stojące w opozycji do wolontariatu. Zastrzegamy sobie
również prawo do współpracy z wybranymi firmami.
W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem współpracy z Partnerami:
Mariusz Kołodziejski, tel.: 513102508, e-mail: kontakt@centerko.org
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