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“odNOWA” – oferta dla sponsorów  
 
      

  Serdecznie zapraszamy do 
wsparcia finansowego kwartalnika „odNOWA” skierowanego do 
mieszkańców i instytucji w Głogoczowie. Dla sponsorów 
przeznaczamy powierzchnię reklamową!  
 

Gazeta w wersji czarno-białej drukowana jest w ilość 1200 szt. i 
dostarczana jest do każdego domu i firmy/instytucji  w Głogoczowie (Poczta 
Polska, ok. 1070 punktów doręczeń). Pozostała część wydania jest dostępna w 
ośrodku zdrowia oraz w Domu Kultury. Wersja elektroniczna w kolorze, 
bieżącego wydania oraz numerów archiwalnych, jest dostępna na stronie 
www.glogoczow.pl w zakładce „bieżące projekty”.  

Gazeta jest redagowana przez wolontariuszy ze SWIG oraz zainteresowanych mieszkańców. 
Znajdują się w niej artykuły z życia wsi, wywiady, legendy i historie Głogoczowa, jest też miejsce na 
kącik kulinarny oraz ogrodowy itd.  

Gazeta jest bezpłatna i wydawana jest 1 x na kwartał.   
 

 wielkość powierzchni jaka przeznaczona jest dla sponsora jest uzależniona od kwoty, jaką 
przeznaczy on na wsparcie tego wydania gazety; zakładamy 60 zł = ok.1/8 strony A4, 120 zł 
=  ok.1/4 strony A4 itd.  

 
 zadeklarowaną kwotę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 

Głogoczowa w tytule wpisując: ‘darowizna na cele statutowe stowarzyszenia (gazeta)’. 
Darczyńca nie płaci od takiej kwoty podatku VAT, a kwota przekazana może być 
odliczona od podatku dochodowego PIT/CIT. Przed wpłatą prosimy o kontakt z nami 
telefoniczny lub mailowy i podanie wybranej wielkości miejsca reklamowego (zgłoszenia 
przyjmujemy najpóźniej w miesiącu poprzedzającym wydanie gazety).  

 
 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wystawia faktur.  

 
 Więcej informacji tel. 662 12 63 81(Małgorzata Jończyk) oraz 501 65 99 53  (Katarzyna 

Sobecka-Kromka); odnowa@glogoczow.pl  
 
        Przekonani jesteśmy, że zamieszczenie informacji o swojej firmie w kwartalniku 
„odNOWA” pozwoli Państwu pozyskać nowych oraz utrwalić pozytywny wizerunek wśród 
obecnych klientów.  

 
 

 

 


