Szanowni Państwo,
Jako instytucja z wieloletnią tradycją, pragniemy przedstawić Państwu ofertę sponsorską i zaprosić do współpracy. Edukacja
stanowi niepodważalny i podstawowy element rozwoju każdego człowieka. Szkoła, czyli miejsce gdzie od najmłodszych lat dzieci
oprócz zdobywania wiedzy, nabywają nowe znajomości i przyjaźnie, a także poznają i rozwijają swoje pasje, jest miejscem
szczególnym. Miejsce to kojarzone jest zarówno z byciem odpowiedzialnym jak i po części beztroskim. To tutaj nasze dzieci
kształcą się, ale także spędzają miło czas wśród rówieśników pod czujnym okiem przyjaznych nauczycieli.
Szkoła z roku na rok rozwija się, swoją ofertą zajęć lekcyjnych jak i dodatkowych przyciąga coraz więcej chętnych. W czasie
trwania roku szkolnego organizowane są liczne imprezy okolicznościowe, w których uczestniczy bardzo wiele osób, zarówno
rodziny dzieci, które uczęszczają do naszej placówki jak i wiele zaprzyjaźnionych osób w tym mieszkańcy miasta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i liczymy na korzystną
dla obu stron współpracę.
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Polska Szkoła w Peterborough im. Mikołaja Kopernika to także doskonała lokalizacja
i szereg aktywności społecznych

Polska Szkoła w Peterborough im. Mikołaja Kopernika istnieje od 1951 roku.
Przez wszystkie te lata, najważniejszą ideą placówki było pielęgnowanie, wspieranie i kultywowanie polskiej kultury na terenie Wielkiej
Brytanii. Obecnie do szkoły uczęszcza prawie 500 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Jest czwartą co do wielkości Polską Szkołą Sobotnią w
Anglii. Obecnie szkoła wynajmuje dwa budynki sąsiadujących ze sobą placówek angielskich, a mianowicie budynek St. John Fisher Catholic
School, gdzie odbywają się zajęcia klas 2- 12 oraz budynek St. Thomas More Catholic Primary School, gdzie uczą się dzieci z grupy
przedszkolnej, klas 0 i 1.
Funkcjonowanie szkół polskich poza granicami kraju jest istotne zarówno jeśli mowa o dzieciach urodzonych w danym kraju, gdyż często
jest to dla nich jedyna możliwość, aby poznać historię kraju swoich rodziców, nauczyć się pisać i czytać po polsku, jak dla dzieci, które
przybyły do UK, często jest to jedyne miejsce, gdzie czują się jak w domu i mogą swobodnie rozmawiać w rodzimym języku.
Polska Szkoła w Peterborough im. Mikołaja Kopernika od wielu lat przygotowuje młodzież do egzaminów GCSE i A Level z języka
polskiego, którego obecność na świadectwie jako języka europejskiego może przyczynić się do zdobycia miejsca na uniwersytecie czy
collegu.

Dzięki inwestycji w naszą szkołę zyskasz:
 Większą rozpoznawalność

Sponsorom możemy zaoferować min.:
 reklamę Sponsora na stronie internetowej szkoły,
 reklamowanie Sponsora podczas imprez szkolnych,
 wspominanie o Sponsorze podczas relacji z imprez szkolnych na Facebook

 Dostęp do nowych potencjalnych klientów

 możliwość promowania swoich usług/sprzętu wśród potencjalnych klientów tj. rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do
szkoły, np. poprzez umieszczenie ulotek firmy, standów reklamowych w kafejce szkolnej
 możliwość zorganizowania warsztatów na terenie szkoły
 uczestnictwo Sponsora podczas organizowanych imprez okolicznościowych

 Kreowanie pozytywnego wizerunku marki

 prawo do wykorzystania wizerunku szkoły w celach marketingowych oraz kampaniach reklamowych

Jesteśmy również otwarci na wszelkie Państwa sugestie dotyczące innych metod promocji
i reklamy

Pokrycie
kosztów
wynajmu
pomieszczeń
lekcyjnych

Zakup sprzętu
elektronicznego
dla uczniów

Zakup pomocy
dydaktycznych,
nagród,
dyplomów

Dofinansowanie
imprez
szkolnych,
szkoleń dla
pracowników

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, by móc przybliżyć szczegóły dotyczące oferty, ustalić wspólne
obszary działań oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania.
W przypadku zainteresowania propozycją współpracy, prosimy o kontakt:
+ 44 7593356530
reklama@peterboroughpolishschool.co.uk
Polska Szkoła w Peterborough im. Mikołaja Kopernika

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy

