Załącznik do uchwały Nr 16/728/18
Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.

FORMULARZ DOTYCZĄCY PROMOCJI I INFORMACJI DLA PROPOZYCJI PROJEKTU
Opis działań promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu
Nazwa projektu:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem
przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i
Czarnowa.

Promocja i informacja (należy
z n W ramach promocji przedmiotowego projektu przewiduje się
przedstawić w punktach szczegółowy
wykonać:
opis działań promocyjnych
i informacyjnych planowanych do
•
przygotowanie konferencji, wizyta w terenie, próbny rejs –
przeprowadzenia w projekcie wraz
gadżety promocyjne (torby, opaski odblaskowe, długopisy),
z przypisaniem kwot do każdego
montaż bilbordów – 4szt. 50 000,00 zł
z działań oraz uzasadnieniem dla ich
realizacji i powiązaniem z celem
• rajd rowerowy w ramach cyklu „Kujawsko-Pomorskie na
projektu)
Rowery”. (trasa do ustalenia) - 40 000,00 zł
• organizacja eventu turystycznego z promem w roli głównej
- 50 000,00 zł
• promocję w mediach regionalnych ( prasa, radio) m.in. spoty
promujące walory promu. Technologia zintegrowana z
Facebookiem i YouTube, za pomocą myszki albo telefonu
możemy przesuwać odtwarzany obraz dookoła. Dzięki czemu
możemy oglądać cały czas wszystko co się dzieje obok nas, nad
nami i pod nami. Koszt jednego spotu max 50 sekund.
- 55 000,00 zł
• Gadżety okolicznościowe - chusty bezszwowe
Wykonanie 5000 szt. buffów – chust wielofunkcyjnych w formie
bezszwowego tunelu. Chusty będą dystrybuowane podczas rajdu
z okazji otwarcia i w ramach kampanii w mediach
społecznościowych. Oferta w załączniku. 6zł x5000=30 tys.
- 30 000,00 zł
• Mapy z ciekawostkami turystycznymi – 8 000,00 szt.
• - 30 000,00 zł
• Roll-up, Ścianka do prezentacji Projektu w siedzibie Lidera i
Partnerów – 5 szt.
Tablice informacyjne i pamiątkowe
Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja z przebiegu prowadzonych prac, przebiegu
realizacji projektu. zestaw zdjęć
z każdego etapu prac
średnio 10 zdjęć na miesiąc. W tym przygotowanie zdjęć w

dużym formacie A2. - 34 050,00 zł

Razem budżet działań promocyjnych
i informacyjnych:
Stanowisko i podpis osoby
reprezentującej podmiot/podmioty
zgłaszające:

289 050,00 zł
Dyrektor ZDW w Bydgoszczy
Mirosław Kielnik

…………………………………………………………………………………………………………........
Osoba do kontaktu:
/imię i nazwisko, adres mailowy, nr
telefonu/

Ryszard Gilewski r.gilewski@zdw-bydgoszcz.pl

