SPONSOROWANIE
Polish American Poets Academy dramatycznie potrzebuje finansowego wsparcia. Koszty
utrzymania biura i operacyjne (komputery, skaner, faks, drukarki), koszty materiałów
drukarskich (papieru, tuszu do drukarek, etc.), przesyłek pocztowych (lokalnych i poza
granice USA), Internetu, rozmów telefonicznych - lokalnych i międzynarodowych, koszty
związane z ufundowaniem nagród konkursowych i dorocznej nagrody dla Poety Roku, koszty
organizowania zlotów, utrzymania personelu (grafika, sekretarki), itp. są ogromne. Obecnie
nie stać nas nawet na posiadanie swojej strony internetowej; Akademia korzysta z
gościnności Business Card Exchange Group & Media Online www.ebusinesscardexchange.com . Nie posiadamy też własnego lokalu.
Każda forma pomocy jest mile widziana, szczególnie finansowa. W podziękowaniu za nią,
nasz główny Sponsor medialny - Business Card Exchange Group & Media Online - oferuje
niedodpłatną reklamę w formie e-wizytówek, logo lub banerów na portalu New York & New
Jersey Magazine Online: www.e-businesscardexchange.com .
Ze względu na status Akademii (501(c)3) charitable), każda forma darowizny może być
odliczona od podatków.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SPONSOREM
Sponsorem JPII Polish American Poets Academy, Inc., niedochodowej organizacji, która nie
jest dotowana przez państwo, może zostać każdy, niezależnie od kraju zamieszkania.
Ze względu na status organizacji (charitable), wszelkie formy darowizny mogą być odpisane
od podatków.

FORMY SPONSOROWANIA

Każda forma wsparcia jest mile widziana, szczególnie jednak pomoc finansowa i wsparcie medialne.
PRZYWILEJE SPONSORÓW
- Każdy ze sponsorów* będzie niedodpłatnie promowany przez Business Card Exchange
Group & Media Online w formie elektronicznej wizytówki lub logo na stronach dwóch
magazynów internetowych: www.e-businesscardexchange.com (New York & New Jersey
Magazine Online) oraz www.e-businesscardexchangeco.com (Colorado Magazine Online).
- Logo firmy znajdzie się w sekcji JPII PAPA w obu magazynach internetowych
- Logo firmy znajdzie się materiałach drukowanych Akademii (biuletyn, afisz, baner, itp.).
- Logo firmy znajdzie się w materiałach elektronicznych (e-biuletyn, e-newsletter, ekorespondencja, itp.).
- Każdy ze sponsorów* otrzyma Recognition podczas organizowanych przez JPII PAPA
imprez
*Przy minimalnej darowiźnie wynoszącej $250 w skali roku

KWESTIONARIUSZ DLA SPONSORA POLISH AMERICAN POETS
ACADEMY, INC.
Imię i nazwisko...........................................................................................................
Nazwa firmy..............................................................................................................
Adres.......................................................................................................................

................................................................................................................................
Nr tel........................................................................................................................
Nr faksu....................................................................................................................
Email........................................................................................................................
Website.....................................................................................................................
Dodatkowe informacje.................................................................................................
................................................................................................................................

FORMA SPONSOROWANIA
Wybierz opcję:
X Czek lub Money Order
X Przelew dokonany za pośrednictwem Western Union lub Paypal lub na konto Akademii
(po uprzednim skontaktowaniu z Alademią)
X Sponsorowanie medialne
X Inna forma wsparcia
Czek/Money Order powinien być wystawiony na Polish American Poets Academy, Inc.
i wysłany na adres: Polish American Poets Academy, Inc., PO BOX 3163, Wallington,
NJ 07057, USA.
www.e-businesscardexchange.com
email: jp2papa@outlook.com

sekcja JPII PAPA

