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W

Samorząd Studencki Politechniki Warszawskiej to ludzie.
My, młodzi, swoją energią i wyobraźnią rozszerzamy oblicze
największej uczelni technicznej w Polsce. Byliśmy już
w Chinach, na Grenlandii, organizujemy koncerty,
konferencje, szkolenia, albo na nie jeździmy! Nie ogranicza
nas nic poza wyobraźnią.

wyobraźnia

Samorząd to międzynarodowa społeczność. Jesteśmy z ponad 90 krajów
i nie jest nas tak mało! Każdy dzień to
nowa przygoda, aby zapewnić naszym
przyjaciołom odpowiedni rozwój kulturowy i intelektualny. Tutaj nie ma osoby,
która nie znalazłaby czegoś dla siebie.

wiedza

25 000

Studentów

350 rocznie
projektów

Tylu przedsięwzięć podjęliśmy się
w poprzednim roku. To daje aż średnio
7 projektów na tydzień. Biegi charytatywne, wyjazdy, szkolenia umiejętności miękkich, targi pracy-to wszystko,
to tylko czubek góry lodowej naszej
działalności.
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Centralny Bal Połowinkowy
Wydarzenie, które zmienia
Gmach Główny Politechniki
w sale balową. Studenci mają
szansę wyglądać i czuć się
wyjątkowo niczym goście na
zamku.

Gromadzą 60 000 uczestników na Stadionie
Syrenki. Jest to weekend koncertów, na które
studenci czekają cały rok.

Zerówki Centralne
Są to coroczne wyjazdy integracyjne, które
pozwalają nowym studentom zapoznać się ze
społecznością akademicką i ułatwiają wdrożenie się w studenckie życie.
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Coroczne

Juwenalia
Politechniki Warszawskiej

wydarzenia

Piknik SSPW
Pierwsze wydarzenie
każdego roku akademickiego.
Zapewnia
wiele atrakcji i informacji na temat uczelni
i działań samorządu.

Wybory Miss i Mistera
Politechniki Warszawskiej
to kolejne coroczne wydarzenie, które jest dopracowane co do najmniejszego
szczegółu. Pełne elegancji i

Kolejne coroczne wydarzenie, które jest dopracowane
co do najmniejszego szczegółu. Pełne elegancji
i niesamowitych wrażeń zarówno dla uczestników,
jak i widzów. Każdy może je obejrzeć we własnym
domu dzięki transmisji online.

Eurorace

Wyścig autostopowy, który kończy się kilkudniowym wspólnym odpoczynkiem na mecie. Co roku
państwo docelowe jest inne, a na uczestników czekają niezapomniane przygody.
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SSPW
w liczbach

46 200
21 200
3 500

odbiorców
w social
media

tyle osób polubiło
nasz fanpage na
facebooku

Lorem ipsumtaki jest średni zasięg social

2 400
1 400

mediów każdego z wydziałów

tyle osób obserwuje nasz
fanpage na instagramie

ludzi średnio pojawia się na naszych
największych wydarzeniach

25 000 studentów
53,3 %
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mężczyzn

kobiet

46,7 %

Ilu ludzi, tyle powodów do pracy...

Promocja firmy w naszych social mediach

V

Logo firmy na materiałach
promujących wydarzenia

Co oferujemy?
Organizacja konkursów promujących firmę

Promocja oferty i zaprezentowanie jej grupie
docelowej, na którą składają się Studenci
Politechniki Warszawskiej

Możliwość nawiązania długofalowej
współpracy z SSPW

Jesteśmy także otwarci na wszelkie inne propozycje z Państwa strony
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Zapoznanie
społeczności
studenckiej
z ofertą firmy
Utrwalenie
pozytywnego
wizerunku
partnera jako
przychylnego
młodym ludziom

Dotarcie
z przekazem
marketingowym
do studentów

Zwiększenie
rozpoznawalności
marki

Współpraca
z młodym,
energicznym
zespołem
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Korzyści

Okazja do
kontaktu
z przyszłymi
pracownikami,
którymi mogą
stać się studenci
naszej uczelni

Możliwości
wsparcia
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 planowanego przedsięwzięcia są mile widziane.

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.

Jesteśmy również otwarci na inne
propozycje współpracy.
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Kalendarz Akademicki
Od 2001 roku Samorząd Studentów PW wydaje jedyny w swoim rodzaju Kalendarz
Akademicki. Rokrocznie zmieniamy i dopracowujemy KA tak, aby stawał się oraz
bardziej praktyczny i atrakcyjny dla naszych studentów.
W Kalendarzu Akademickim znajdują się wszystkie najbardziej potrzebne
informacje dla studentów, czyli między innymi harmonogram studiów, najważniejsze
wydarzenia, politechniczne zmiany dni. Podane są w nim również reklamy firm, które
oferują interesujące programy skierowane dla studentów, lokalizacje restauracji
i sklepów, w których, dzięki zniżkom, studenci nie nadszarpną swojego budżetu.

Pozyskanie nowych klientów

Możliwość wypromowania
rekrutacji na staż

Zwiększenie rozpoznawalności
firmy w środowisku
studenckim

Możliwość znalezienia
pracowników

Możliwość zamieszczenia
ogłoszenia na temat
nadchodzących szkoleń,
webinarów,
skierowanych dla studentów

Fanpage Kalendarza Akademickiego PW
polubiło ponad 9000 osób
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Jak nas wesprzeć, by cieszyć
się z tych wszystkich korzyści?
Proponujemy dwie opcje:
Pakiet
Podstawowy:

Pakiet
Rozszerzony:

Reklama w kalendarzu
Logo na fanpage KA PW
Logo na stronie
internetowej KA
Możliwość przeprowadzenia
szkoleń/webinarów dla
studentów
Możliwość zamieszczenia
wpisów w kalendarzu
w konkretne dni
(ilość do uzgodnienia)
Możliwość udostępnienia
wydarzenia firmy z poziomu
fanpage KA PW

Proponowana kwota:

1000 zł

4000 zł

Środki finansowe nie są dla nas priorytetem.
Zależy nam na podjęciu długoterminowej, wzajemnej współpracy
z interesującymi firmami.
Podana kwota pozostaje do negocjacji w zależności od zakresu reklamy.
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Zaufali nam:

I wiele innych...
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Patrycja
Pietrzkowska
Koordynatorka Współpracy
Zewnętrznej Samorządu Studentów
Politechniki Warszawskiej

email:
wspolpraca@samorzad.pw.edu.pl
tel. kom.:
501 002 009

Chciałbym zaprosić do współpracy.

...

Porozmawiajmy!

Mateusz
Krzyżanowski
Przewodniczący Komisji Promocji
i Współpracy Zewnętrznej
email:
kpiwz@samorzad.pw.edu.pl
tel. kom.:
781 150 925
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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

