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WYBORY POLAKA ROKU W HOLANDII

WYBORY POLAKA ROKU W HOLANDII 2018
W roku 2018 Polska świętuje 100 lat niepodległości. Po prawie półtora stulecia pod zaborami,
11 listopada 1918 roku Polska powróciła na mapę Europy. Podczas tegorocznych wyborów będziemy
nawiązywać do tego jubileuszu.

Polacy osiągają sukcesy
W Holandii mieszka obecnie oficjalnie ponad 150 tysięcy Polaków: pracowników stałych i sezonowych,
naukowców, artystów oraz przedsiębiorców, prowadzących z powodzeniem własne biznesy. Wielu
z nich udziela się ponadto w społeczeństwie holenderskim jako wolontariusze. Tutaj wykorzystują
swoją wiedzę i talenty, tutaj ciężko pracują i odnoszą sukcesy przynosząc chlubę obu krajom.

Fundacja Polonus
Aby ukazywać i promować pozytywny wkład Polaków w Holandii, założyliśmy w 2011 roku Fundację
Polonus. Jak dotąd zorganizowaliśmy pięć edycji Polaka Roku w Holandii, między innymi dzięki
dużemu wsparciu Polskiej Ambasady w Hadze, wielu sponsorów, organizacji oraz wolontariuszy.
Polonus jest obecnie jednym z najbardziej interesujących oraz przyciągających wydarzeń w Holandii
skierowanych na Polaków. Wielu ludzi nie może się doczekać kolejnych wyborów.

Polonus – wybory 2018
W roku 2018 odbędzie się szósta edycja wyborów Polaka Roku. Organizacje oraz grupy złożone z
minimum pięciu osób będą mogły zgłaszać swoich kandydatów w następujących kategoriach: Biznes,
Kariera, Kultura, Nauka i Technika, Młody Polak Sukcesu oraz Honorowy Polonus dla holenderskiej
osoby lub organizacji. Finalistów i zwycięzców wyłoni niezależna Kapituła złożona z przedstawicieli
aktywnych organizacji polonijnych w Holandii. Oprócz tego od połowy października do połowy
listopada przeprowadzone zostaną na stronie internetowej fundacji Polonus wybory internetowe w
ramach Nagrody Publiczności.

www.polakroku.nl

Polonus-gala 2018
Ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz wręczenie nagród Polonusa odbędzie
się na gali Polonus 2018 w dniu 23 listopada. Będzie to stylowy wieczór z uroczystą kolacją przy
występach polskich artystów. Po części oficjalnej zapraszamy gości na ‘after party’; doskonały moment
na wymianę wrażeń, odprężenie i poznanie ciekawych ludzi.

Polonus i media Społecznościowe
Polonus posiada duży zasięg i odbiór w mediach społecznościowych (dane z 2016 roku):
• strona internetowa www.polonus.nl / www.polakroku.nl miała około 20.000 odwiedzających
oraz ponad 100.000 odsłon
• ponad 10.000 osób wzięło udział w głosowaniu przez Internet
• Facebook: odbyły się 43 kampanie reklamowe, których zasięg to około 300.000
użytkowników; informacje na temat Polonusa zostały udostępnione 450 razy
• Filmy reklamowe Polonusa oraz z Gali Polonusa zostały obejrzane 6.000 razy
• Polonus jest również aktywny na Twitterze, Instagramie en LinkedIn.

Szeroka współpraca
Fundacja Polonus na stałe współpracuje z wieloma organizacjami polsko-holenderskimi oraz mediami:
do tej pory to w sumie ponad 47 organizacji oraz 16 mediów holenderskich. Oprócz współpracy z
mediami i organizacjami również polska telewizja TV Polonia informuje o konkursie oraz wyświetla
relację z wyborów Polonus.

Sponsoring
Serdecznie zapraszamy firmy i organizacje do współpracy z fundacją Polonus. Państwa firma może
zostać sponsorem tego wyjątkowego wydarzenia i wyprofilować się na różny sposób.
Sponsorzy będą widoczni podczas kilku miesięcy trwania konkursu, który przez wielu Polaków i
Holendrów jest śledzony przez Internet i media społecznościowe. Polonus ma w tym czasie spory
zasięg. Zaś samą galę Polonusa, uroczysty i interesujący wieczór z akcentem na polskie sukcesy w
Holandii, serdecznie polecamy Państwa klientom oraz kontaktom.
Pakiety sponsorskie:
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Ekskluzywność branży
Wyjątkowa promocja podczas Gali (do ustalenia)
Baner na stronie internetowej Polonus.nl
Film na stronie internetowej Polonus.nl
Sponsor w danej kategorii 1
Wręczenie nagrody w kategorii (1 min. flim promocyjny)
Informacja w mediach społecznościow w danej kategorii
Logo firmowe na biletach wstępu/ zaproszeniach
Reklama w Katalogu Polonus 2018 (X strona)
Nieuwsitem na stronie fundacji Polonus
Własny roll-up w studio Aalsmeer/Mainstreet
Ujęcie w reklamie w mediach społecznościowych 2
Logo firmowe na stronie do głosowania 3
Logo firmowe w Katalogu Polonusa 2018
Logo podczas gali oraz na Ścianie Sponsorów
Wybór spośród kategorii Biznes, Kariera, Kultura, Nauka i Technika, Młody Polak Sukcesu oraz Honorowy ‘Polonus’
Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, www.polonus.nl/ www.polakroku.nl
3
Rocznie ponad 10.000 osób bierze udział w głosowaniu przez Internet, a strona ma ponad 100.000 wyświetleń
1
2

Zarząd fundacji Polonus chętnie udzieli bliższych informacji o pakietach sponsorskich oraz o
samych wyborach Polaka Roku w Holandii. Prosimy o kontakt drogą mailową: bestuur@polonus.nl
lub telefoniczną: 06 230 292 65 Luiza Zwierz lub 06 160 511 07 Hanka Hummel.
Promocja sponsorów w trakcie konkursu
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Ogłoszenie konkursu
Zgłaszanie kandydatów
Przedstawienie nominowanych
Promowanie nominowanych
Promowanie gali / sprzedaż biletów
Głosowanie Publiczności
Transmisja z gali na żywo
Przekazy w mediach po gali
strona internetowa
media społecznościowe
filmy na YouTube i social media
transmisja przez internet na żywo

www.polonus.nl
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