Charytatywna Fantowa
Loteria Ślubna
Oferta dla sponsorów i partnerów

www.loteriaslubna.pl

Charytatywna Fantowa Loteria Ślubna
To pierwsza w Polsce inicjatywa charytatywnej
loterii organizowanej podczas przyjęć weselnych.
Jest to oryginalny pomysł na prezent ślubny dla
gości weselnych od młodej pary oraz okazja do
wsparcia funduszu św. Brata Alberta.

Loteria ślubna działa od 2017 roku.
Fundusz św. Brata Alberta wsparło do
tej pory ponad 250 pary nowożeńców,
kupując blisko 20 500 losów dla
swoich gości. Nasze losy ślubne były
w blisko 150 miejscowościach na
terenie całej Polski.

Przyszła para młoda kupuje losy z Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej, podczas
wesela informuje gości, że wszyscy biorą udział w loterii ślubnej. Należy zdrapać los
i sprawdzić, co się wygrało. Zwycięzca rejestruje wygrany los na stronie internetowej
www.loteraslubna.pl. Nagrodę wysyłamy do zwycięzcy.

Nowożeńcy o Charytatywnej Loterii Ślubnej:
„Jeszcze nigdy nie spotkałam się z takim oryginalnym pomysłem”, Kinga
„Goście byli pozytywnie zaskoczeni i dobrze się przy tym bawili”, Paweł

W 2019 roku sprzedamy ok. 5 000 sztuk losów, a to oznacza, że dotrzemy z naszymi
losami do 5 000 gości weselnych na terenie całej Polski. Losy rozdawane będą w
blisko 150 różnych miejscowościach. W 2020 roku planujemy podwoić dane liczby i
sprzedać ok 10 tys. losów

W 2020 roku w Loterii Ślubnej do wygrania jest 6 markowych
ekspresów do kawy, 20 sztuk różnego rodzaju sprzętu AGD oraz blisko

40 sztuk drobnego sprzętu elektronicznego.

Statystyki z naszej strony internetowej za 2019 rok

W 2019 roku prawie 10 tys. użytkowników odwiedziło naszą stronę internetową.

Współpraca:
Proponujemy dwie formy zaangażowania się i wsparcie Loterii Ślubnej, a przez to
udzielenie wsparcia dla Funduszu św. Brata Alberta. Możesz zostać naszym partnerem lub
sponsorem.
I.

SPONSOR GŁÓWNY LOTERII:
Wartość darowizny: 2000 zł

Korzyści dla sponsora:
 zamieszczenie logo partnera na wszystkich losach (6 000 szt.) emitowanych w
ramach Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej;
 zamieszczenie logotypu sponsora na stronie www.loteriaslubna.pl
(ok. 40 000 odsłon);
 wpis na fanpage’u Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej na portalu
Facebook;
 możliwość dołączenia materiałów informacyjnych do przesyłek z losami oraz
nagrodami.

II.

SPONSOR NAGRÓD:
Wartość darowizny: 300 zł

Korzyści dla sponsora:
 zamieszczenie logotypu sponsora na stronie www.loteriaslubna.pl
(ok. 40 000 odsłon, wielkość logotypu 75% względem sponsora głównego);
 wpis na fanpage’u Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej na portalu
Facebook;
 możliwość dołączenia materiałów informacyjnych do przesyłek z losami oraz
nagrodami.

Logotyp sponsora na losie

III.

PARTNER:
Promocja na stronie i na fanpage’u Facebook

Korzyści dla partnera:
 zamieszczenie logotypu sponsora na stronie www.loteriaslubna.pl
 wpis na fanpage’u Charytatywnej Fantowej Loterii Ślubnej na portalu
Facebook;

Jest możliwość wsparcia loterii w inny sposób, jesteśmy otwarci na wszelkie formy
współpracy.

Cel:
Całkowity dochód z Charytatywnej Fantowej Loterii
Ślubnej jest przeznaczony na Fundusz św. Brata
Alberta, z którego finansowane jest funkcjonowanie
Ośrodków dla dzieci i młodzieży, prowadzonych
przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Fundacja od
blisko 30 lat prowadzi pracę wychowawczą w
Lublinie i na terenie całego województwa, pomagając
potrzebującym, wychowując
i edukując. Naszym celem jest przygotowanie młodych
ludzi do wejścia w dorosłe życie tak, by pomimo trudnego
startu osiągnęli sukces życiowy.
Więcej informacji o naszych działaniach oraz o Funduszu
św. Brata Alberta można znaleźć na stronie:
www.fsd.lublin.pl

Kontakt:
Irena Cherevyk
tel. 531 822 982
loteriaslubna@fsd.lublin.pl
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin

Numer konta w ALIOR bank S.A.: 64 2490 0005 0000 4600 4352 0652

