
 

 

 

 

 

TWOJE MIEJSCE   W  PRZESTRZENI NFM 
 

Pragniemy zaproponować Państwu niecodzienną możliwość umieszczenia  

imienia i nazwiska na fotelu znajdującym  się  na najbardziej prestiżowej widowni  

w Polsce. 

 

Narodowe Forum Muzyki to nowoczesny kompleks czterech sal koncertowych, 

które zachwycają gości zarówno akustyką, jak i wyjątkowymi walorami estetycznymi. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niezwykle szerokiej publiczności, proponujemy 

światowy repertuar muzyki klasycznej oraz jazzowej, jak również podążając z duchem 

czasu, wciąż realizujemy nowe projekty. 

 

Naszym wielkim marzeniem jest stworzenie wyjątkowego grona melomanów.  

Zakup fotela pozwoli Państwu dołączyć do tej niepowtarzalnej grupy osób, których 

otoczymy naszą serdecznością i opieką. Pragnąc zainteresować Państwa tą formą 

wsparcia działalności statutowej NFM, przedstawiamy jednocześnie możliwość 

niekonwencjonalnego sposobu kreowania wizerunku swojej Organizacji/Firmy jako 

Mecenasa Kultury. Zapraszamy  Państwa do współudziału w tworzeniu historii 

Narodowego Forum Muzyki. 

 

 
 

 



 
 
 

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: 

1) Pakiet w cenie 500 zł– Amfiteatr, rząd III; 

2) Pakiet w cenie 1000 zł– Amfiteatr, rząd I i II; 

3) Pakiet w cenie 1 500  zł – I Balkon na wprost 

4) Pakiet w cenie 5000 zł– II Balkon na wprost sceny, rząd I, miejsca od 1 do 10 

5) Pakiet w cenie 10 000 zł - boxy firmowe po 4 fotele,  

po bokach I Balkonu, strony lewa i  prawa. 

 

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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