
 

 

 

 

 

IHR PERSÖNLICHER PLATZ IM HERZEN DES NFM 
 

Wir möchten Ihnen hiermit die nicht alltägliche Möglichkeit bieten, Ihren Vor- und 

Nachnamen auf einem der Sitze (‚Fotel Konesera‘) im prestigeträchtigsten Zuschauerraum 

Polens zu platzieren. 

 

 Das Nationale Forum für Musik ist ein moderner Gebäudekomplex, bestehend aus 

vier Konzerthallen, die ihre Besucher begeistern, sowohl mit ihrer Akustik, wie auch ihren 

außergewöhnlichen ästhetischen Qualitäten. Um den Erwartungen eines äußerst breit 

gefächerten Publikums entgegen zu kommen, bieten wir ein Repertoire von Weltrang, 

bestehend aus klassischer Musik sowie Jazz - stets dem Zeitgeist folgend, realisieren wir auch 

regelmäßig neue Projekte.  

 

 Unser größtes Anliegen ist es, eine einzigartige Gruppe von Musikliebhabern zu 

vereinen. Der Kauf eines persönlichen Sitzes erlaubt es Ihnen, sich dieser besonderen Gruppe 

von Menschen anzuschließen, welche wir mit unserer Herzlichkeit und Fürsorge umgeben. 

Wir möchten Ihr Interesse wecken an dieser Form der Unterstützung der satzungsgemäßen 

Arbeit des Nationalen Forums für Musik, gleichermaßen präsentieren wir Ihnen hiermit die 

Möglichkeit einer unkonventionellen Art der Imageförderung ihrer Organisation/Firma als 

Kulturmäzen.  

 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, bei der Gestaltung der Geschichte des Nationalen Forums 

für Musik mitzuwirken.  

 

 
 

 



 
 
 

Warunki zakupu pakietów sponsorskich pn. „Wykup Foteli Konesera w przestrzeni NFM” 

 

         1.  Nabywcami pakietów mogą być zarówno osoby fizyczne w przypadku pakietów o wartości, 500 zł, 1000 zł, 1500 zł  

              oraz Złoty Pakiet od 5000 zł,  jak i osoby prawne w przypadku boxu firmowego o  wartości 10 000zł. 

 

3. W ramach zakupionego Pakietu Sponsorskiego Koneser otrzymuje następujące świadczenia: 

a. wykonanie przez NFM i umieszczenie tabliczki na podłokietniku Fotela z imieniem i nazwiskiem lub dedykacją  

w przypadku pakietów o wartości 500 zł, 1000 zł, 1500 zł oraz Złotego Pakietu, natomiast jedynie przy wykupie  

boxu firmowego o wartości 10 000 zł, istnieje możliwość umieszczenia tabliczki z nazwą Firmy/Instytucji lub  

z logo Firmy/Instytucji.  

b. wymienienie  Konesera  z  imienia  i  nazwiska   albo  nazwy/loga  Firmy/Instytucji na oficjalnej stronie internetowej 

oraz w wybranym przez NFM wydawnictwie  drukowanym NFM; 

c. otrzymanie pamiątkowego Certyfikatu wydanego przez NFM; 

d. w  przypadku  Abonamentów  o  wartości  1 500 zł i 10 000 zł, Koneser otrzymuje dodatkowo (poza  

świadczeniami, o których mowa w punktach 1–3) usługę concierge – indywidualną opiekę polegającą m.in.  

na przesyłaniu obszernych informacji dotyczących nadchodzących wydarzeń w formie mailowej oraz rezerwacji 

konkretnych miejsc, z zastrzeżeniem, iż rezerwacja fotela z tabliczką będzie możliwa w ramach jego dostępności. 

e. w przypadku Złotego Pakietu Sponsorskiego za cenę minimum 5 000 zł, Koneser  otrzymuje tabliczkę w kolorze 

złotym (poza świadczeniami, o których mowa w pkt 1- 3, w tym usługa concierge) oraz wydłuża się czas rezerwacji 

miejsc do 1 dnia przed koncertem. Posiadacz abonamentu złotego, będzie również otrzymywał książki programowe 

wydarzeń dla których organizatorem jest NFM. 

4. Sprzedaż Pakietów Sponsorskich dokonywana jest przez stronę internetową NFM (www.nfm.wroclaw.pl). 

5. Przed  dokonaniem  wpłaty  należy wypełnieć formularz dostępny na stronie www.nfm.wroclaw.pl i przesłać go  

w formie załącznika na adres mailowy: fotelkonesera@nfm.wroclaw.pl lub dostarczyć do siedziby NFM na adres:  

pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław z dopiskiem na kopercie: Fotel Konesera.  

 

   2. Lokalizacja Fotela Konesera: 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

fotelkonesera@nfm.wroclaw.pl  

Halina Ołdakowaska 
halina.oldakowska@nfm.wroclaw.pl 
693667784 
 

Monika Gatner,  
monika.gatner@nfm.wroclaw.pl 
696 407 720 
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