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Edukację w zakresie nowych
technologii i cyfryzacji: 
obywateli, biznesu i 
administracji publicznej.

Festiwal Cyfryzacji – idea  

Cyfryzację jako siłę
napędową rowoju innowacji
i jako klucz do  
konkurencyjności polskiej
gospodarki

Polskę jako jeden z wiodących
hubów innowacji, prezentując
polskie osiągnięcia w dziedzinie
nauki i nowych technologii

Firmy – liderów cyfryzacji, którzy
aktywnie uczestniczą w cyfrowej
transformacji, kreują świat
przyszłości i inspirują innych

Stawiamy CZŁOWIEKA na pierwszym miejscu.
Edukujemy i budujemy świadomość, promując:



Nasze trzy grupy docelowe

Obywatele
Naszym celem jest podniesienie świadomości wśród zwykłych
obywateli, sprawienie by lepiej zrozumieli cyfrowy świat i by 
korzystali z cyfrowych produktów w życiu codziennym

Biznes
Wspieramy firmy w tym, aby mogli prezentować się jako liderzy
cyfryzacji i umożliwiamy im osiąganie celów związanych z 
innowacjami

Administracja
publiczna

Inicjujemy debatę pomiędzy kluczowymi decydentami & liderami
branży na temat wpływu cyfryzacji na tworzenie strategicznej
przewagi Polskiej ekonomii



Festiwal Cyfryzacji – filary

Akcja charytatywna
Zbiórka funduszy na pomoc 
utalentowanej młodzieży w rozwoju 
cyfrowych kompetencji

4

Edukacja
Materiały edukacyjne na stronie
internetowej Festiwalu oraz dystrybuowane
w mediach

1
Cyfrowe Zniżki
Nawet do 50% rabatu na zakupy online przy
wyborze płatności bezgotówkowej

3

Kalendarz wydarzeń
Bogaty kalendarz wydarzeń 
organizowanych przez Digital Poland, 
Partnerów i obywateli

2

Kampania parasolowa
w ogólnopolskich mediach: TVN, RASP, Facebook, Google, Stroer, City Media OOH wspólna dla

wszystkich aktywności Festiwalu Cyfryzacji

Digitalowa data: 01-10.10.2019



Aż do 50% rabatu na zakupy online

▪ Promocja jest skutecznym narzędziem
przyciągającym uwagę masowego
odbiorcy

▪ Zniżki to sposób na pokazanie korzyści z 
cyfryzacji i promowanie bezgotówkowych
płatności

▪ Partnerzy oferują zniżki w trakcie trwania
Festiwalu na produkty zakupione drogą
online i wybierając opcję płatności
bezgotówkowej



Festiwal Cyfryzacji to 4 tygodnie dialogu między obywatelami, markami i liderami zmian. 

Dialogu, który będzie nagłośniony i relacjonowany w najbardziej zasięgowych mediach.

W tym zrabatowany umowami barterowymi koszt mediów to 750 tys pln.

4
1mln

Wymierna wartość mediowa zakumulowanych kanałów 
dotarcia to AŻ 4 mln pln4mln

Szeroka obecność w mediach



Patronaty honorowe

Miasta partnerskie:



DOŁĄCZ DO NAS 

i bądź częścią

Cyfrowych Zniżek



1.
Pozycjonowanie marki
jako innowacyjnej
oraz zaprezentowanie
swoich możliwości i
kompetencji

4. Ogólnopolska
kampania
promocyjna

2.
Obecność Twojej marki
na platformie o 
wysokiej widoczności

5.
Kreatywna koncepcja, 
która realizuje Twoje
cyfrowe ambicje

3.
Skuteczny sposób na
dotarcie do nowych
klientów i zwiekszenie
sprzedaży

6.
Bycie częścią sieci
Partnerów Festiwalu
Cyfryzacji, która
zmienia Polskę

Korzyści dla Partnerów

Placeholder

The text demonstrates how your own 
text will look when you replace the 
placeholder with your own text.



Cyfrowe Zniżki – pakiet partnerski

Pakiet Partnera Cyfrowych Zniżej zawiera: promocję w ramach
Cyfrowych Zniżek, widoczność na stronie internetowej
Festiwalu Cyfryzacji, media pack (logo, banners, grafiki) do 
wykorzystania we własnych działaniach promocyjnych

999 zł netto

Partner 
Cyfrowych Zniżek



Kontakt: Dominika Banaszkiewicz

Digital Festival Project Manager
e-mail: dominika.banaszkiewicz@digitalpoland.org
mobile: +48 530 218 760


