
Raport medialny podsumowujący kampanię 
promocyjną konkursu

Daj sztukę 2 - edycja 
świąteczna   
Toruń, 7 grudnia 2020 - 15 stycznia 2021

Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Marii Konopnickiej 13/4 (III piętro), 87-100 Toruń

Przemysław Draheim
tel. +48 883 321 698
p.draheim@tak.torun.pl



Daj sztukę 2 - edycja świąteczna najważniejsze informacje

�� 2�edycja�konkursu�wspierającego�toruńskich�artystów
�� 49�zgłoszeń
�� 40�nagrodzonych�projektów,�w�tym:�koncerty,�warsztaty,�spotkania,�pokazy�iluzji��
� i�kuglarstwa,�słuchowiska,�działania�artystyczne�i�edukacyjne�
�



Wybrane screeny z wydarzeń 



Stopka logotypowa wydarzenia



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne 



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne 



Strona internetowa wydarzenia



Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing



Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing



Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing



Wybrane relacje w mediach + Facebook



Wybrane relacje w mediach
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Toruńska Agenda Kulturalna

Artyści i animatorzy kultury z Torunia mogą zdobyć dotację na
działania w internecie

Twórcy i animatorzy z Torunia mogą wziąć udział w
organizowanym przez miasto konkursie na
działanie internetowe "Daj sztukę 2 - edycja
świąteczna". Projekty można zgłaszać do 14
grudnia.

 TORUŃ
Sanepid chce wyjaśnień od
policji i organizatorów urodzin
Radia Maryja

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Powietrze wolne od wirusów

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Skarpety nie do pary. Daj się
ponieść domowemu
szaleństwu

 TORUŃ
Tomasz Sekielski chce zrobić
lm o Tadeuszu Rydzyku i jego
interesach

 TORUŃ
Redemptoryści zabierają głos
po kontrowersyjnej
wypowiedzi Rydzyka o
pedolii

1 ZDJĘCIE

Daj sztukę 2 (UMT)

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

- Chcemy w tym trudnym, epidemicznym czasie, a także w tym
wyjątkowym okresie, jakim jest przełom roku, pomóc lokalnym
artystom w pokazaniu ich umiejętności i ich dzieł – mówił prezydent
Torunia Michał Zaleski. - Nie można zaprosić odbiorców do sal
wystawowych, koncertowych, teatralnych, ale można ich zaprosić do
przekazu internetowego. W tej formule Toruńska Agenda Kulturalna na
zlecenie miasta przygotowuje drugie wydanie przedsięwzięcia o
charakterze konkursowym: "Daj sztukę 2 - edycja świąteczna". Liczymy
na piękne ubarwienie toruńskiego życia kulturalnego przez naszych
toruńskich twórców.

Kto się może zgłosić do programu?

Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wybrane relacje w mediach


