kbf: kultura, biznes, festiwale.

FIRMA SUEMPOL
JAKO PRZYKŁAD ZAANGAŻOWANIA, ODWOŁUJĄCEGO
SIĘ DO IDEI MECENATU DWORSKIEGO

SUEMPOL
Suempol to największe w Polsce przedsiębiorstwo rodzinne
powstałe w Bielsku Podlaskim w 1989 roku. Założona przez Urszulę
i Edwarda Siecińskich firma, która zaczynała od niewielkiej fabryki,
jest obecnie nie tylko najstarszym przetwórcą łososia wędzonego
w Polsce, ale i jednym z największych na świecie producentów
łososia. Suempol nieustannie umacnia swoją pozycję na rynku oraz
inwestuje, stale poszerzając działalność. Zarząd firmy planuje
rozbudowę przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w projekty
mające na celu pozyskiwanie nowych źródeł zaopatrzenia w
surowiec. Mimo że większość produktów trafia na rynki
zagraniczne, firma poszerza swoje portfolio produktowe o kolejne,
dopasowane również do polskich odbiorców, produkty najwyższej
jakości.
Nieodzownym elementem wszystkich działań firmy Suempol
jest jej fundament - dobre, silne relacje, oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu. Relacje te są podstawą wszystkich
płaszczyzn działania firmy - dotyczą zarówno pracowników,
partnerów biznesowych, społeczności lokalnej a także
środowiska.

WSPÓŁPRACA
SUEMPOL X KBF
Początek współpracy z firmą Suempol, a właściwie pierwszych
krakowskich rozmów przypadł na III kwartał 2019 roku. Podczas
spotkań w Centrum Kongresowym ICE Kraków, którego
operatorem jest KBF, krystalizowały się pierwsze pomysły i
obszary działań na wspólnej platformie, łączącej biznes i kulturę.
Długie rozmowy i liczne spotkania miały na celu dokładną
analizę potrzeb firmy, poznanie jej misji i celów, które za
pomocą zaangażowania w kulturę chce osiągnąć.
02.01.2020 została zawarta umowa na podstawie której,
Firma Suempol stała się Mecenasem Krakowskiego Biura
Festiwalowego oraz Parterem Centrum Kongresowego ICE
Kraków.

SPONSORING KULTURY JAKO POWRÓT
DO IDEI MECENATU SZTUKI
Firma Suempol od początku współpracy patrzyła na działalność KBF w sposób holistyczny, chcąc
aktywnie tworzyć, wspierać i wzmacniać krakowską rzeczywistość kulturalną. Przedstawiciele
zarządu firmy doskonale rozumieją społeczną potrzebę organizowania festiwali, premier filmowych,
lokalnych, rodzinnych wydarzeń, a także wszelkich wystaw i pokazów artystycznych. Dostrzegając
wartość kultury w życiu społecznym, Suempol zdecydował zaangażować się w działalność KBF na
wielu płaszczyznach, powracając tym samym do idei mecenatu sztuki.
Określenie Suempola jako Mecenasa KBF podkreśla wyższą ideę stojącą za współpracą zwraca uwagę na istotę zaangażowania firmy, pokazuje poważne myślenie o kulturze, a także odwołując się do dawnego mecenatu dworskiego - nawołuje do współpracy sektora kultury z
sektorem biznesu i udowadnia, że są to dwie, nierozerwalnie złączone działki, których
integracja prowadzić może nie tylko do rozwoju artystów i ich inicjatyw, ale także wpływać na
rozkwit pozostałych sektorów gospodarczych.

MECENAT UWZGLĘDNIAJĄCY
RÓŻNORODNOŚĆ WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KBF
Umowa firmy Suempol z KBF dotyczy flagowych projektów Biura,
które Mecenas aktywnie wspiera, budując równocześnie
długotrwałą relacje z odbiorcami organizowanych wydarzeń i
samym Biurem. To przemyślany krok, wyrażający przekonanie o
marketingowej wartości sponsoringu kultury - inwestowanie w
doświadczenia odbiorców i bezpośrednie budowanie więzi z
otoczeniem jest opłacalnym ruchem z punktu widzenia
biznesowego. To także kreowanie reputacji firmy i zwiększanie jej
widoczności wśród pożądanych grup docelowych.
Jako Mecenas, firma Suempol wspiera kluczowe wydarzenia
organizowane przez KBF, m.in. Festiwal Opera Rara, Festiwal
Misteria Paschalia, Festiwal Muzyki Filmowej, Conrad Festiwal
oraz Cykl ICE Classic 2020.

BUDOWANIE WIZERUNKU FIRMY
SPONSORING JAKO ELEMENT STRATEGII PR
Podstawą każdej współpracy biznesowej w KBF jest wzajemność świadczeń. Aby działanie sponsoringowe mogło
być uznane za udane, musi być korzystne zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Współpraca z Suempolem daje
wsparcie finansowe wydarzeń kulturalnych dla Biura. Suempol natomiast ma możliwość realizacji swoich celów,
określonych w strategii PR - dzięki ekspozycji logotypu na materiałach promocyjnych oraz możliwości brandingu
podczas wydarzeń, Suempol ukazuje odbiorcom zaangażowanie społeczne, tym samym zwiększa
rozpoznawalność marki oraz budując pozytywne emocje wokół niej. Łączenie brandu Mecenasa z konkretnymi
wydarzeniami, takimi jak Festiwal Opera Rara czy Misteria Paschalia sprawia, że emocje towarzyszące
odbiorcom wydarzeń, zaczynają być kojarzone i przypisywane marce wspierającej.
W ramach współpracy z KBF, Suempol zyskuje między innymi ekspozycję logotypu na wszystkich materiałach
drukowanych, takich jak plakaty, citilighty, ulotki i broszury. Reklama Mecenasa eksponowana jest w formie
ulotek w punktach InfoKraków, pojawia się także w książkach programowych, magazynie Karnet, w mediach
społecznościowych oraz na wszelkich ściankach i prestach sponsorskich. Marka Mecenasa jest nierozerwalnie
związana z marką festiwalu.

Firma Suempol, pytana o motyw wsparcia kultury,
szczególnie tej związanej z Krakowem, wskazuje przede
wszystkim na potencjał promocyjny oraz potrzebę
przyczynienia się do współtworzenia w sposób
kreatywny realizowanych projektów. Nie bez znaczenia
pozostaje również poczucie odpowiedzialności społecznej
oraz satysfakcja z niego płynąca.

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA ROZPOCZYNA
SIĘ OD RELACJI
Okres I kwartału 2020 roku - początku współpracy z firmą Suempol, nie zapowiadał tak wszechstronnych i silnych zmian,
które pojawiły się w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie. W tym trudnym dla wszystkich
okresie nadal działamy wspólnie. Dlaczego?
Fundamentem naszej współpracy są przede wszystkim relacje - tak cenne dla zarządu firmy Suempol. Zaledwie w tak
krótkim czasie kilku miesięcy, udało nam się wspólnie zbudować to, co czasem tworzy się latami - wzajemne zaufanie. To
dzięki niemu, mimo zmieniającej się rzeczywistości oraz realizowania większości wydarzeń KBF w przestrzeni internetowej,
Mecenas KBF nadal wspiera kulturalną tkankę miasta, którą nieustannie staramy się tworzyć.
W tak nieoczekiwanych sytuacjach, jeszcze bardziej zauważalna jest istota budowania szczerych,
zaangażowanych relacji biznesowych. To właśnie dlatego, każdą współpracę w KBF rozpoczynamy od
zaufania. Cieszymy się, gdy Sponsorzy, tacy jak firma Suempol, je dostrzegają i odwzajemniają.

DZIĘKUJEMY!
DZIAŁ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ KBF
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