OFERTA
SPONSORSKA

INSTYTUCJA
FILMOWA
SILESIA FILM TO:

pięć kin studyjnych, z czego trzech
w centrum Katowic
ponadczasowa klasyka i najnowsze
premiery filmowe prosto ze światowych
festiwali
edukacja filmowa, warsztaty, spotkania
z twórcami, uroczyste premiery
koprodukowanych przez nas filmów
pokazy specjalne skierowane m.in. do
najmłodszych widzów, seniorów, młodych
rodziców, osób z niepełnosprawnościami,
miłośników klasyki kina i wielbicieli
filmowej awangardy
dyskusje i koncerty
śląska edycja festiwalu kina
dokumentalnego Millennium Docs Against
Gravity, śląskie archiwalia filmowe i
projekt Śląskie Digitarium
seanse bez reklam, konkurencyjne ceny
biletów i karty rabatowe dla stałych
widzów

FILM TO CAŁY
NASZ ŚWIAT.
Zapraszamy Państwa
do niego.

W ramach współpracy partnerskiej oferujemy Państwu
wyjątkową możliwość współtworzenia i rozwĳania z nami
kultury filmowej regionu. Zachęcamy do inwestowania
w prestiżowe wydarzenia, jak premiery filmowe,
wydarzenia specjalne czy spotkania z twórcami kultury.
Proponujemy korzystanie z bogatej oferty naszych pięciu
kin, której wysoki poziom i różnorodny repertuar docenia
stale powiększające się grono widzów.
Dzięki zaangażowaniu i wiedzy naszych specjalistów –
kiniarzy, filmoznawców, archiwistów filmowych –
zrealizujemy dla Państwa każdy projekt filmowy,
wydarzenie czy dedykowany tematycznie pokaz.

DZIAŁAMY
W TRZECH
STREFACH:
publicznej
popularyzatorskiej
branżowej

KINO KOSMOS
Katowice
kosmos.katowice.pl

. legendarne kino na Koszutce
. klasyka kina na wyciągnięcie ręki
. retrospektywy reżyserek_ów
. spotkania z twórcami kina i kultury
. edukacja dla najmłodszych
. pokazy specjalne dla seniorów
. Filmoteka Śląska, czyli jedyne
regionalne archiwum filmowe
w Polsce

STREFA
PUBLICZNA

Ilość miejsc:
sala kameralna – 46
sala główna – 367

KINO ŚWIATOWID
Katowice
swiatowid.katowice.pl

Prowadzimy pięć kin studyjnych

. kultowe miejsce dla wielbicieli
kina artystycznego
. premierowe kino autorskie
. dyskusje z twórcami filmowymi
. bezkompromisowe wybory
repertuarowe
. cykliczne przeglądy kinematografii
narodowych
. pokazy filmowe dla osób
z niepełnosprawnościami
Ilość miejsc:
sala kameralna – 29
sala główna – 222

KINO BAŁTYK
Racibórz
kinobaltyk.pl

. mieści się w Raciborzu
. najnowsze premiery
. kino rozrywkowe
. ambitny repertuar Klubu Konesera
Ilość miejsc:
sala główna – 325

KINOTEATR RIALTO

KINO JANOSIK

Katowice
rialto.katowice.pl

Żywiec
kinojanosik.pl

. klimatyczne wnętrza
w stylu retro
. miejsce uroczystych śląskich
premier naszych filmów
. ambitne kino środka
. retransmisje sztuki wysokiej
. tematyka wysokogórska
i podróżnicza
. koncerty gwiazd scen
alternatywnych
Ilość miejsc:
balkon – 140
sala główna – 120/160

. jedyne kino w Żywcu
. dynamiczna i zróżnicowana
oferta kulturalno-filmowa
. centrum filmowej rozrywki
. ośrodek animacji kultury
w regionie
. od ponad 10 lat dumny
organizator Festiwalu
Górskiego Adrenalinium
Ilość miejsc:
sala główna – 245

FILMOTEKA
ŚLĄSKA
Katowice
filmotekaslaska.com

. bogate archiwum polskiej
i światowej kinematografii

. archiwizacja, cyfryzacja

STREFA
POPULARYZATORSKA
Prowadzimy Filmotekę Śląską,
jedyne w Polsce regionalne
archiwum filmowe

.
.
.

i udostępnianie amatorskich
filmów i materiałów audiowizualnych o wartości
historycznej
edukacja filmowa i kulturalna
działalność wydawnicza
promocja dorobku śląskich
twórców filmowych, jak:
Kazimierz Kutz, Lech Majewski,
Maciej Pieprzyca, Magdalena
Piekorz, Michał Rosa, Adam
Sikora, Barbara Ptak

SILESIA FILM
COMMISSION
Katowice
silesiafilmcommission.com

. popularyzacja regionu jako
atrakcyjnego dla filmowców
. prowadzenie Śląskiego
Funduszu Filmowego
. dofinansowywanie,
koprodukcja oraz promocja
filmów szczególnie istotnych
dla kultury naszego regionu

Przyczyniliśmy się do powstania ponad 60 filmów,
a wśród naszych koprodukcji są m.in.:

STREFA
BRANŻOWA

Jesteś Bogiem Leszka Dawida, Kongres Ariego Folmana,
wielokrotnie nagradzane filmy Macieja Pieprzycy: Chce
się żyć, Jestem mordercą i Ikar. Legenda Mietka Kosza,
Demon Marcina Wrony, Wspomnienie lata Adama
Guzińskiego, Gruba Marii Zmarz-Koczanowicz, Dolina
Bogów Lecha Majewskiego, Zimna wojna Pawła
Pawlikowskiego (3 nominacje do Oscara), Obywatel
Jones Agnieszki Holland (Złote Lwy na 44. Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni).

Wspieramy produkcję filmową
i prowadzimy dystrybucję filmów

Jesteśmy dystrybutorem filmów Jurek Pawła
Wysoczańskiego oraz Wspomnienie lata Adama
Guzińskiego.

Średnio 8 tysięcy seansów,
blisko 300 tysięcy widzów
oraz kilka uroczystych
premier naszych filmów
rocznie
Odbiorcy oferty kulturalno-filmowej naszej Instytucji oraz
kin przez nią prowadzonych to bardzo różnorodna grupa:
jej skład zmienia się w zależności od kina, jego
repertuaru oraz lokalizacji.

NASZA
PUBLICZNOŚĆ
Możemy z dumą powiedzieć, że
w kategorii kin studyjnych
jesteśmy regionalnym gigantem.

Katowickie Kino Kosmos, które swoją roczną widownią
z łatwością zapełnia cały Stadion Śląski, to ulubione
miejsce miłośników klasyki kina: starszych, wyrobionych
widzów oraz tych młodszych – licealistów i studentów –
aspirujących kinomanów. Dużą grupę kosmosowej
publiczności stanowią rodzice z dziećmi oraz seniorzy,
głównie mieszkańcy katowickiej Koszutki.
Jeśli znasz najbardziej awangardowych reżyserów
filmowych, regularnie bywasz na festiwalach i trzymasz
rękę na pulsie nowości – zapewne jesteś stałym widzem
Kina Światowid, które przyciąga publiczność lubiącą kino
artystyczne. Chętnie przychodzą tam także rodzice
z niemowlakami, bo Światowid to jedyne w okolicy kino,
w którym w komfortowych warunkach mogą zobaczyć
filmowe nowości, nie rezygnując na czas seansu z opieki
nad dzieckiem.

Pracujemy również nad tym, by Kino Światowid stało się
kinem wrażliwym, a widzowie z niepełnosprawnościami
stanowili coraz większą część naszej publiczności.
Publiczność Kinoteatru Rialto, które może pochwalić się
największą ze wszystkich naszych kin średnią ilością
widzów na jednym seansie, jest najbardziej
zróżnicowana. Są wśród niej seniorzy, miłośnicy sztuki
wysokiej, jak opera czy balet, ale też fani
awangardowych zespołów muzycznych, których
koncerty odbywają się w Rialcie czy miłośnicy kina
górskiego, tematyki ekologicznej oraz podróżniczej.

NASZA
PUBLICZNOŚĆ
Możemy z dumą powiedzieć, że
w kategorii kin studyjnych
jesteśmy regionalnym gigantem.

Kino Janosik, które w 2018 roku zgromadziło widownię
ponad dwukrotnie przewyższającą liczbę mieszkańców
Żywca, odwiedzają głównie rodziny z dziećmi, widownia
zorientowana na kino rozrywkowe, a także miłośnicy
tematyki górskiej.
Raciborske Kino Bałtyk cieszy się popularnością wśród
fanów kina popularnego, ma też zdeklarowane grono
stałych widzów, którzy regularnie przychodzą na pokazy
autorskiego kina artystycznego prezentowanego
w Klubie Konesera.

Pakiet socjalny / kulturalny
. organizacja dwóch wydarzeń rocznie dedykowanych
rodzinom pracowników Sponsora tj. Dzień Dziecka
i Mikołajki

. organizacja raz w roku Dnia Filmowego - seansu na
życzenie, dla pracowników Sponsora

. udostępnienie Sponsorowi raz w roku wybranej sali
w obiekcie należącym do Instytucji

. przekazanie Sponsorowi puli biletów dla
pracowników, na seanse repertuarowe organizowane
przez IF Silesia Film do wykorzystania we wszystkich
kinach prowadzonych przez Instytucję

. zagwarantowanie* trzech podwójnych zaproszeń na
użytek własny Sponsora, na wydarzenia organizowane
przez IF Silesia Film we wszystkich kinach Instytucji

. zagwarantowanie* pięciu podwójnych zaproszeń na

PAKIETY
DLA
SPONSORA

użytek własny Sponsora, na wydarzenia organizowane
przez IF Silesia Film we wszystkich kinach Instytucji

* potwierdzonych każdorazowo poprzez system rezerwacji

. umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej
Silesii Film (www.silesiafilm.com) w zakładce Sponsorzy

. publikacja artykułu o Sponsorze w kontekście objęcia
przez niego Patronatu nad wybranym kinem, na stronie
internetowej www.silesiafilm.com oraz na portalach
społecznościowych IF Silesia Film i sponsorowanego
kina;

Pakiet reklamowy

. umieszczenie materiałów reklamowych Sponsora

. emisja spotów promocyjnych (czas trwania do 30 s)

. reklama Sponsora na biletach kinowych

lub plansz reklamowych (czas trwania do 10 s)
przekazanych przez Sponsora, przed każdym seansem
repertuarowym w sponsorowanym kinie

. wydzielenie miejsca „VIP” dla Sponsora w postaci:
„stolika sponsorskiego” w sali kinowej Kinoteatru
Rialto tj. stałego miejsca do dyspozycji Sponsora
podczas wszystkich wydarzeń organizowanych przez
IF Silesia Film wraz z miejscami siedzącymi, fotela
sponsorskiego w barwach sponsora w innym
katowickim kinie Instytucji

. umieszczenie logo Sponsora na wszystkich
materiałach promujących wydarzenia własne
Instytucji odbywające się w sponsorowanym obiekcie
(outdoor, indoor, prasa: „Kino”, „Ekrany”); umieszczenie
logo Sponsora w newsletterze sponsorowanego kina
rozsyłanym do widzów;

(roll’up, ulotki) w holu sponsorowanego kina

sprzedawanych w sponsorowanym obiekcie

. dystrybucja reklamowych papierowych etui na bilety,
dostarczonych przez Sponsora, z każdym zakupionym
przez widza biletem w określonym obiekcie

. baner z siatki mesh na elewacji
. możliwość ekspozycji produktów sprzedażowych
Sponsora tj. samochód, przed wejściem do Kina
Kosmos

. tytuł Sponsora Głównego wraz z prawem do
wykorzystania go we własnych działaniach
promocyjnych

. wyeksponowanie wewnątrz budynku kina tablicy
pamiątkowej z informacją: „Obiekt sponsorowany przez …”

Jesteśmy otwarci
na wszelkiego
rodzaju propozycje
i niestandardowe
formy promocji.
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

Instytucja Filmowa Silesia Film
ul. Górnicza 5
40-008 Katowice
www.silesiafilm.com

Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury Samorządu
Województwa Śląskiego

