
Patronat medialny
          Portal informacyjny i kanał telewizji kablowej Krynica.TV to idealne narzędzie do promocji 
       wszelkiego rodzaju wydarzeń. Informacje, które publikujemy na naszym portalu, docierają do 
          tysięcy odbiorców. Programy emitowane w dwóch sieciach telewizji kablowej (Jambox: kanał 6, 
Jarosz: kanał 56) trafiają natomiast do odbiorców z gmin Krynica-Zdrój i Muszyna. Kanał Krynica.TV jest  
dostępny również w ogólnopolskiej sieci kablowej JamBox na kanale 106. Co istotne, Krynica.TV jest 
jedyjedynym kanałem telewizyjnym w Krynicy i Muszynie i jednym z trzech na Sądecczyźnie, posiadającym 
koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zaufali nam również użytkownicy serwisu Facebook.com Nasze profile i grupy obserwują tysiące osób:

- Krynica.TV - 11 tysięcy obserwujących (hps://www.facebook.com/KrynicaTV)
- Krynica-Zdrój - 23 tysiące obserwujących (hps://www.facebook.com/lovekrynicazdroj)
- Krynickie Forum Mieszkańców - 1400 obserwujących (hps://www.facebook.com/groups/Krynica)
- Forum Mieszkańców Muszyny - 1000 obserwujących (hps://www.facebook.com/groups/Muszyna)

PProwadząc największy profil turystyczny w regionie, promujący
Krynicę-Zdrój, docieramy do milionów odbiorców z całej Polski. 

Profil „Krynica-Zdrój” generuje średnio 2 miliony odbiorców
miesięcznie. Każdy publikowany przez nas post osiąga kilkaset
polubień, a niektóre nawet kilkadziesiąt tysięcy. 

Odbiorcy naszego profilu to w znacznej większości mieszkańcy 
Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina, Rzeszowa, Poznania, 
WWrocławia, czy Gdańska w przedziale wiekowym 35-64 lata. 
Co ciekawe, 12,5% naszych odbiorców to seniorzy w wieku +65!

Mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój stanowią tylko 4,9% odbiorców, 
dzięki czemu publikowane posty trafią niemalże wyłącznie 
do potencjalnych turystów. 

Dzięki temu, że dysponujemy portalem informacyjnym, kanałem
telewizji kablowej, dwoma profilami - informacyjnym i 
tuturystycznym oraz dwiema grupami na Facebooku,
przekazywane przez nas informacje trafiają do ogromnego
grona odbiorców w każdym wieku. 



Patronat medialny
          Krynica.TV od lat obejmuje patronatem medialnym największe wydarzenia kulturalne i 
                      sportowe w regionie. Jako partner medialny trzech ostatnich Feswali im. Jana Kiepury, 
         przygotowaliśmy setki relacji wideo. Te, zrealizowane podczas jubileuszowej, 55. edycji Feswalu, 
dotarły do rekordowego grona, ponad miliona widzów! Podczas 3-dniowej konferencji Cybersec Forum 
2021, w naszym mobilnym studiu w Pijalni Głównej gościliśmy wielu znamienitych gości. 

W 2022 W 2022 roku, jako główny partner medialny II Europejskiego Feswalu Biegowego, byliśmy odpowiedzialni 
za 3-dniową transmisję na żywo całego wydarzenia! Od lat transmitujemy na żywo w internecie turnieje 
Karpackiej Ligi Hokeja organizowane w Krynicy-Zdroju i Nowym Targu. Przeprowadziliśmy również 
transmisję na żywo z oficjalnych spotkań Reprezentacji Polski U18 i U20 na zlecenie Polskiego Związku 
Hokeja na Lodzie.

Dysponujemy niezbędnym sprzętem do realizacji relacji
wideo, w tym transmisji na żywo z każdego wydarzenia. 

W prW przypadku największych wydarzeń oferujemy
rozstawienie naszego mobilnego studia telewizyjnego. 
Realizowane w nim wywiady z organizatorami i
uczestnikami imprezy znakomicie wpiszą się w relację i 
zwiększą rangę medialną samego wydarzenia.

Oprócz przygotowania relacji wideo oferujemy również
możliwość przeprowadzenia transmisji na żywo w 
IInternecie lub na kanale Krynica.TV w telewizji kablowej!



          Do każdego wydarzenia podchodzimy indywidualnie, a jego organizator może liczyć na
                         naszą pomoc i stały kontakt z dziennikarzem, przydzielonym do opieki nad patronowanym
                   projektem. 

Jeśli więc zdecydowali się Państwo zaufać portalowi i telewizji Krynica.TV, zachęcamy do wyboru jednego z 
poniższych pakietów:

Pakiet standard - bezpłatny

- publi- publikacja otrzymanej zapowiedzi wydarzenia na łamach portalu Krynica.TV 
- publikacja otrzymanej relacji tekstowej na łamach portalu Krynica.TV

Pakiet silver - 500 zł

- publikacja otrzymanej zapowiedzi na łamach portalu Krynica.TV oraz na Facebook.com/Krynica.TV + 
  Facebook.com/lovekrynicazdroj (w przypadku wydarzeń odbywających się w gminie Krynica-Zdrój)
- emisja banera reklamowego promującego wydarzenie na portalu Krynica.TV (2 tygodnie w rotacji 1:4)
- emisja plakatu promującego wydarzenie w prawej sekcji strony Krynica.TV
- publi- publikacja otrzymanej relacji tekstowej na łamach portalu Krynica.TV oraz na Facebook.com/Krynica.TV + 
  Facebook.com/lovekrynicazdroj (w przypadku wydarzeń odbywających się w gminie Krynica-Zdrój)

Pakiet gold - 1500 zł

- publikacja otrzymanej zapowiedzi na łamach portalu Krynica.TV oraz na Facebook.com/Krynica.TV + 
  Facebook.com/lovekrynicazdroj (w przypadku wydarzeń odbywających się w gminie Krynica-Zdrój)
- emisja banera reklamowego promującego wydarzenie na portalu Krynica.TV (2 tygodnie w rotacji 1:4)
- emisja plakatu promującego wydarzenie w prawej sekcji strony Krynica.TV
- emisja spotu wideo p- emisja spotu wideo promującego wydarzenie na kanale Krynica.TV w telewizji kablowej (2 tygodnie)
- przeprowadzenie relacji wideo z wydarzenia z publikacją na łamach portalu Krynica.TV oraz na 
  Facebook.com/Krynica.TV + Facebook.com/lovekrynicazdroj (w przypadku wydarzeń odbywających się w gminie Krynica-Zdrój)
- emisja relacji wideo na kanale Krynica.TV w telewizji kablowej

Pakiet planum - od 3000 zł

- publikacja otrzymanej zapowiedzi na łamach portalu Krynica.TV oraz na Facebook.com/Krynica.TV + 
  Facebook.com/lovekrynicazdroj (w przypadku wydarzeń odbywających się w gminie Krynica-Zdrój)
- emisja bane- emisja banera reklamowego promującego wydarzenie na portalu Krynica.TV (2 tygodnie w rotacji 1:4)
- emisja plakatu promującego wydarzenie w prawej sekcji strony Krynica.TV
- emisja spotu wideo promującego wydarzenie na kanale Krynica.TV w telewizji kablowej (2 tygodnie)
- przeprowadzenie relacji wideo z wydarzenia z publikacją na łamach portalu Krynica.TV oraz na 
  Facebook.com/Krynica.TV + Facebook.com/lovekrynicazdroj (w przypadku wydarzeń odbywających się w gminie Krynica-Zdrój)
- emisja relacji wideo na kanale Krynica.TV w telewizji kablowej
- możliwość przeprowadzenia transmisji na żywo w Internecie lub na kanale Krynica.TV
- - rozłożenie mobilnego studia Krynica.TV w miejscu wydarzenia
- pozostałe formy współpracy do ustalenia


