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PARTNER DLA KRAKOWA
BUKOWIŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE
JAKO PRZYKŁAD STRATEGICZNEJ WSPÓŁPRACY Z KBF

BUKOVINA
RESORT
Bukowińskie Towarzystwo Geotermalne to firma
powstała w 2002 roku w otoczeniu Tatrzańskiego
Parku Narodowego i Tatr. Bukovina Resort oferuje
swoim gościom bogaty wachlarz usług: Termy
Bukowina
–
jeden
z
najnowocześniejszych
kompleksów basenów termalnych w Europie,
wyjątkowy Hotel Bukowina – przyjazny rodzinom z
dziećmi,
Hotel
Harnaś
–
legendę
lat
siedemdziesiątych w nowoczesnej odsłonie oraz
miejsce relaksu i odnowy, czyli Wellness Bukowina.
Misją firmy jest zachowanie unikatowości Podhala,
ale również promocja kultury i tradycji regionu oraz
aktywnego, zdrowego stylu życia. BTG realizuje te
cele, patronując wydarzeniom kulturalnym oraz
sportowym o zasięgu małopolskim i ogólnopolskim.

POCZĄTKI
WSPÓŁPRACY
Początki współpracy z BTG to rok 2013, kiedy to firma
zaangażowała się we wsparcie Festiwalu Sacrum Profanum, a
następnie, w 2017 roku, kolejnych projektów – sponsoring
Festiwalu Muzyki Filmowej oraz Festiwalu Misteria Paschalia.
Rozmowy trwały kilka lat i oparte były na wzajemnej wymianie
doświadczeń, wizji i kluczowych potrzeb. Współpraca z
Bukowiańskim Towarzystwem Geotermalnym jest przykładem
trendu obowiązującego od kilku sezonów, czyli sponsoringu
jako budowania zangażowania uczestników wydarzeń poprzez
ich emocje. Dzięki zagwarantowaniu ciągłości współpracy,
wdrażamy nową strategię budowania relacji ze Sponsorami i
Darczyńcami.
30.06.2017 r. KBF oraz BTG Spółka z o.o. zawarli umowę, na
podstawie której KBF zyskał jeden milion złotych na wsparcie
wydarzeń kulturalnych, a tym samym rozpoczął długofalową
współpracę z Bukovina Resort.

Jesteśmy z Podhala, a tam więzi cenimy szczególnie.
Kraków jest nam natomiast bardzo bliski. To stolica
naszego województwa, ośrodek znany na całym świecie.
Inwestowanie w kulturę w Krakowie przynosi same
korzyści – mieszkańcom coraz lepsze wydarzenia, na które
my, jako przedstawiciele południa Polski teraz także
będziemy zapraszać naszych klientów.
EDWARD KUCHTA, PREZES FUNDACJI BUKOVINA
I CZŁONEK ZARZĄDU BUKOWIAŃSKIEGO
TOWARZYSTWA GEOTERMALNEGO,

SPONSORING KULTURY JAKO ELEMENT
DŁUGOTERMINOWEJ STRATEGII FIRMY
Współpraca z KBF była strategiczną decyzją właścicieli firmy, gdyż umowa zawarta została na trzy
lata. To pionierska i bezprecedensowa sytuacja w Polsce, kiedy prywatny przedsiębiorca
wspiera instytucję kultury w takim zakresie i dzieli z urzędem miasta odpowiedzialność za
finansowanie wydarzeń kulturalnych. Wspierając promocję kultury i sztuki, BTG dał przykład
odwagi i determinacji w realizowaniu wizji biznesu racjonalnego i społecznie zaangażowanego.
Dojrzałość zobowiązania, które wzięła na siebie firma to najlepszy dowód na solidarność
społeczną, która coraz częściej cechuje polskich przedsiębiorców.
Ekspozycja logotypów marek i firm nie jest już wystarczająca. Liczy się
zaangażowanie widzów. Badania pokazują, że takie uczestnictwo w życiu
kulturalnym, przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców,
wytwarza i pielęgnuje więzi.

Jako firma, która świadomie angażuje swoje środki
finansowe we wsparcie sektora publicznego, inwestujemy
przecież także w nasz wizerunek – jesteśmy
przedsiębiorstwem, które wspiera działania społeczne,
działania dla ludzi. Dzięki współpracy z miastem Kraków
nasza oferta będzie jeszcze bogatsza.
EDWARD KUCHTA, PREZES FUNDACJI BUKOVINA
I CZŁONEK ZARZĄDU BUKOWIAŃSKIEGO
TOWARZYSTWA GEOTERMALNEGO,

EKSPOZYCJA WIZERUNKU PODCZAS WYDARZEŃ
KBF JAKO PODKREŚLENIE OBECNOŚCI PARTNERA
DLA KRAKOWA I JEGO NIEOCENIONEGO WKŁADU
W TWORZENIE KULTURY
Zgodnie z obowiązującą umową, tytuł „Partner dla Krakowa” jest eksponowany podczas kluczowych
miejskich imprez, do których zaliczają się m.in: Festiwal Opera Rara, Festiwal Misteria Paschalia,
Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Festiwal Miłosza, Wianki – Święto Muzyki, Conrad Festival, Festiwal
Sacrum Profanum, wydarzenie „Dźwigacze Kultury. Konferencja” oraz inicjatywa Kraków Network,
działająca przy Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Wspólne działania obejmą także promocję poprzez sieć oficjalnych punktów informacji miejskiej
InfoKraków, obecność na premierach filmowych, organizowanych przez Krakow Film Commision.
Współpraca obejmuje wsparcie kampanii promocyjnych z wykorzystaniem działań z obszarów
marketingu tradycyjnego, digital marketingu oraz własnych innowacyjnych rozwiązań.

EKSPOZYCJA
PRODUKTÓW PARTNERA
W CENTRUM MIASTA
Dzięki współpracy, Partner dla Krakowa ma
możliwość ekspozycji swoich materiałów
promocyjnych podczas wydarzeń KBF,
promowania najnowszych modeli samochodów
Autoremo oraz przedstawiania usług
oferowanych przez BTG wśród publiczności
inicjatyw. Jest to przestrzeń do budowania
bezpośrednich relacji z potencjalnymi klientami.

WIZERUNEK NA MATERIAŁACH
PROMUJĄCYCH WYDARZENIA
ORAZ W SOCIAL MEDIACH
Podczas każdego wydarzenia, KBF dba o
obecność wizerunku Partnera dla Krakowa
na wszelkich materiałach promujących
wydarzenie (plakaty, ulotki, książki
programowe) oraz na elementach brandingu
(ścianki, presta sponsorskie). Umacnia to
wizerunek marki społecznie zaangażowanej
w oczach odbiorców.

LOGOTYP NIE WYSTARCZY
KULTUROTWÓRCZA ROLA BIZNESU
Współpraca KBF x BTG to przykład trwałej relacji i silnej więzi, opartej na dostrzeżeniu i
zrozumieniu wzajemnych potrzeb oraz dążeń. Dzięki tak holistycznemu spojrzeniu, sponsoring
staje się nie tylko formą finansowego wsparcia, ale także działaniem podkreślającym
kulturotwórczą rolę biznesu i pozwalającym na rzeczywiste zaangażowane Partnera w
tworzenie wydarzeń kulturalnych na każdym etapie, rozpoczynając od fazy programowania.
Tego typu forma sponsoringu umacnia poczucie silnego wpływu Partnera na rzeczywistość
kulturalną.
Przykładem takiego współdziałania jest jedna z edycji Jarmarku Świętojańskiego, który odbył
się w 2018 roku przy Bulwarze Czerwieńskim.

JARMARK ŚWIĘTOJAŃSKI
2018
Jarmark Świętojański to kilkudniowa, plenerowa impreza utrzymana w
stylistyce historycznej. W czerwcu, kilka dni przed nocą świętojańską,
tuż nad Wisłą, u stóp Wawelu, powstaje najprawdziwsze średniowieczne
miasteczko. Rzemieślnicy i artyści nocują w płóciennych namiotach, a w
ciągu dnia przybliżają staropolskie zwyczaje, tradycje, rzemiosło i tańce.
W okresie współpracy z Partnerem dla Krakowa był to również
pretekst do pokazania kultury Podhala – posmakowania kuchni,
wsłuchania się w muzykę i obejrzenia ludowych występów
artystycznych, w których udział brali zarówno najmłodsi, jak i
wiekowi Górale. Część artystyczna zapewniona została przez Dom
Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej, którego obecność zapewniła
marka BTG, dowożąc bezpłatnie grupy artystów.

SPONSORING ŁĄCZĄCY KULTURY
Podczas Jarmarku organizowanego z BTG muzyka wrzała do późnych godzin wieczornych, a turyści i mieszkańcy Krakowa
mogli poznać kulturę Podhala w specjalnej strefie Gór, udekorowanej w regionalne pamiątki oraz oryginalne stroje i
wyposażenie.
Firma nie zapomniała również o własnych wartościach, dając możliwość prezentacji samej Gminie Bukowina
Tatrzańska. KBF natomiast dodatkowo zapewnił grupom dzieci, biorących udział w występach artystycznych
bezpłatne zwiedzanie po MNK, przyczyniając się do rozwoju kulturalnego bukowińskiej młodzieży.
To także wspaniały przykład na to, jak poprzez sponsoring oparty na zaangażowaniu sponsora
w tworzenie wydarzeń, wytwarza się przestrzeń do wymiany i integracji kultur, tradycji i
zwyczajów, prowadzącej do wzajemnego szacunku i rozumienia siebie nawzajem.

DZIĘKUJEMY!
DZIAŁ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ KBF

MARIA OKRĘGLICKA
TEL. 504 084 463
KIEROWNIK

DOROTA BAŃDO
TEL. 789 225 863

AGNIESZKA
WYROBEK-KACZOR
TEL. 515 137 990

KARMENA OBRAŁ
TEL. 518 681 292

AGATA KUBEC
TEL. 511 832 762

