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25 000
Studentów

375 projektów
rocznie

Rozpal kreatywność.Działaj
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Zerówki Centralne

Szlachetna Paczka
Politechniki Warszawskiej
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Politechniczny Krwiobus
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to kolejne coroczne wyda-
rzenie, które jest dopraco-
wane co do najmniejszego 

szczegółu. Pełne elegancji i 
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Szlachetna Paczka
Politechniki Warszawskiej

Politechniczny Krwiobus

Wydarzenia Kulturalne

Wydarzenia Sportowe
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Dni Kultury

Eurorace
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Lorem ipsum

Ilu ludzi, tyle powodów do pracy...
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2 000 tyle osób obserwuje nasz 
fanpage na instagramie

46 200
odbiorców 
w social 
media

1400 ludzi średnio pojawia się na naszych
największych wydarzeniach

3 700 taki jest średni zasięg social mediów 
każdego z wydziałów

21 200
tyle osób polubiło 
nasz fanpage na 
facebooku

25 000 studentów

w liczbach:



V
Zaprezentowanie aktywności firmy na fanpage
i na instastory SSPW

Zamieszczenie logo firmy wraz z odnośnikiem
do strony www na stronie sspw.pl

Możliwość przeprowadzenia szkoleń
dla studentów

Możliwość zamieszczenia baneru na stronie sspw.pl

Co oferujemy?

Informacja o współpracy na profilu LinkedIn

Zamieszczenie logo firmy na materiałach
promujących wydarzenie

Możliwość nawiązania długofalowej
współpracy z SSPW

Jesteśmy także otwarci na wszelkie inne propozycje z Państwa strony 
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WKorzyści

Zapoznanie
społeczności
studenckiej
z ofertą firmy

Utrwalenie 
pozytywnego
wizerunku
partnera jako
przychylnego
młodym ludziom

Współpraca
z młodym,
energicznym
zespołem

Zwiększenie
rozpoznawalności
marki

Dotarcie
z przekazem
marketingowym
do studentów

Okazja do
kontaktu
z przyszłymi
pracownikami,
którymi mogą
stać się studenci
naszej uczelni
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W
Oczywiście też współpraca barterowa jest 
równie wysoko cenioną formą wsparcia.
Rozdawanie voucherów, karnetów, kodów 
zniżkowych, zaproszeń oraz gadżetów
promujących partnerów jest już integralną 
częścią niektórych cyklicznych projektów 
Samorządu. Często właśnie one są
nagrodami w wielokrotnie organizowanych 

przez nas konkursach. 

W ramach współpracy jesteśmy otwarci na 
wsparcie finansowe naszych działań oraz 
projektów. Dzięki niemu będą pokrywane 
części kosztów inicjatyw SSPW. Wszelkie 
działania prowadzące do ułatwienia bądź
obniżenia kosztu planowanegoprzedsięwzię-

cia są mile widziane.
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Jesteśmy również otwarci na inne
propozycje współpracy.



12
I wiele innych...

Jako Samorząd Studentów Politechniki 
Warszawskiej mamy możliwość współ-
pracy z największymi firmami w Polsce:

Nie zapominamy 
jednak o naszych
lokalnych partnerach:



tel. kom.:
781 150 925

email:
   kpiwz@samorzad.pw.edu.pl

Michela
Chauvin

tel. kom.:
662 005 647

email:
   wspolpraca@samorzad.pw.edu.pl

Koordynatorka Współpracy
Zewnętrznej Samorządu Studentów
Politechniki Warszawskiej

Porozmawiajmy!

Chciałbym zaprosić do współpracy.

...
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Zuzanna
Uliasz
Przewodnicząca Komisji Promocji
i Współpracy Zewnętrznej



Projekt oferty:
Jaśkiewicz Stefan, Jóźwiaczuk Piotr, Kozakiewicz Dominika, Latoszek Klaudia, 
Modzolewska Weronika, Paszyński Norbert, Siniarski Michał,
Targański Wiktor, Tyburska Aleksandra

Projekt graficzny:
Norbert Paszyński
Szymon Mróż




