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Ukraina! Festiwal Filmowy

Unikatowe wydarzenie
UKRAÏNA! FESTIWAL FILMOWY to jedyny festiwal w Polsce
poświęcony kinematografii ukraińskiej.

Doświadczenie
Festiwal odbywa się od 2016 r. W 2022 r. odbędzie się już 7
edycja festiwalu.

Duża skala
W 2020 r. po raz pierwszy festiwal odbył się online na
platformie Mojeekino i był dostępny dla widzów w całej Polsce.
W 2021 r. festiwal gościł w 10 miastach w Polsce: Warszawie,
Toruniu, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim,
Krakowie, Katowicach, Białystoku, Łodzi, Gdańsku i Lublinie.

Najlepsze nagradzane kino
ukraińskie
W ciągu 6 edycji pokazaliśmy 175 filmów: najlepsze
współczesne ukraińskie fabuły, dokumenty, filmy
krótkometrażowe i animowane; produkcje
nagradzane na międzynarodowych festiwalach,
ukraińskich kandydatów na Oscara

Obecność gwiazd filmu
ukraińskiego i polskiego w czasie
festiwalu
Naszymi gośćmi ponad 60 gwiazd filmu byli m.in.:
Agnieszka Holland, Ołeh Sencow, Rymma Ziubina,
Irma Witowska-Wanca, Antonio Lukich, Nariman
Aliev, Iryna Tsilik, Andrij Lydagowski, Tymur
Jaszczenko, Taras Tkaczenko, Semen Mozhowyj,
Alina Horłowa, Taras Dron, Marianna Januszewicz i
Sebastian Cybulski, Piotr Głowacki.

Możliwość organizacji dodatkowych wydarzeń w oparciu o potrzeby partnerów
Zorganizowaliśmy ponad 30 wydarzeń towarzyszących: wystawę plakatów Yellow&Blue klubu ukraińskich ilustratorów Pictoric,
wystawę prac Iwana Prychodko, wystawę-instalację Sebastiana Płocharskiego „Ławeczka”, warsztaty kulinarne, pokazy i animacje
dla dzieci, Silent disco, czytanie dramatu „Gdzieś i około” Anny Jabłońskiej, pokazy niemych filmów z muzyką na żywo, debaty oraz
koncerty. Wystąpiły u nas zespoły: trio Szamburski/Szpura/Tokar, OY Sound System, Cold Comfort, The Hypnotunez oraz Gordiy
Starukh

Wyselekcjonowana
wielotysięczna widownia
zainteresowana kinem
ukraińskim i sytuacją
Ukrainy
Od początku inwazji Rosji na Ukrainę,
tj. od 24.02.2022 r., zainteresowanie
kulturą ukraińską, w tym ukraińskim
kinem, wzrosło wielokrotnie.

Rozpoznawalność w
Polsce i Europie
środkowo-wschodniej

Wsparcie ważnej inicjatywy
kulturalnej - jedyny festiwal
filmów ukraińskich w Polsce
w kontekście wojny w
Ukrainie.

POMAGAMY UKRAINIE,
OGLĄDAJĄC FILMY!
Pokazy specjalne filmów ukraińskich, z których
cały dochód przekazujemy na wsparcie Ukraińców!

Jako festiwal wspierający kulturę ukraińską
zorganizowaliśmy akcję specjalnych pokazów
charytatywnych filmów ukraińskich pod hasłem:
POMAGAMY UKRAINIE, OGLĄDAJĄC FILMY, z
których dochód w 100% przekazujemy na wsparcie
Ukraińców, w tym filmowców i filmowczyń
ukraińskich.

Gdańsk

AKCJA SKŁADA SIĘ Z TRZECH ELEMENTÓW:
Pokazy specjalne w kinach w całej Polsce

Olsztyn
Szczecin

Bydgoszcz

Toruń

Białystok

Poznań

Pokazy specjalne na platformie VOD Mojeekino.pl
i na VOD Warszawa
Darmowe pokazy bajek i filmów dla dzieci z Ukrainy

Warszawa
Zielona
Góra

Łódź
Lublin
Wrocław

Kielce

Opole

Katowice

Kraków

Rzeszów

Tylko podczas pierwszych dwóch dni pokazów
zebraliśmy
prawie 22 tyś. złotych.
Do tej pory odbyło się ponad 70 pokazów filmów w
kinach w całej Polsce.

ZASIĘGI
Podczas 6 edycji festiwalu patronami medialnymi byli:
TOK FM, EMPIK, Going App, Głos kultury, Pańska Skórka, Movie
Way, Pełna Sala, Dla studenta, TVP Kultura, W TONACJI KULTURY,
ukraińskie radio - Imiradio, FILMOSFERA, Nasze słowo – ukraińskie
czasopismo, Tygodnik Przegląd.
Ukazało się 216 publikacji o festiwalu. Zostało wysłanych do mediów
10 komunikatów prasowych. Zasięg: 2,8 mln odbiorców.

Media społecznościowe
9.5 tys.

11.11.21 - 05.12.21/
UKRAINA! 6 Festiwal Filmowy

4.3 tys.

Podczas akcji POMAGAMY UKRAINIE, OGLĄDAJĄC FILMY! ukazało
się 110 publikacji, w tym: Newsweek, Vogue, Gazeta Wyborcza.
Łącze zasięg stanowi 1,8 mln odbiorców.
W 2022 roku podczas 7. Festiwalu Filmowego Ukraina zakładamy
przynajmniej dwukrotny wzrost zasięgów do 5, 6 mln odbiorców.

24.02 - 22.03/
Akcja POMAGAMY UKRAINIE,
OGLĄDAJĄC FILMY!

16.7 tys.
23.2 tys.
99.6 tys.
63.3 tys.

ILOŚĆ WIDZÓW
W 2021 r. podczas 6. Ukraina Festiwalu Filmowego mieliśmy 4000 widzów w
kinach i 8000 widzów online na platformie Mojeekino.pl. Niestety nie był to
rok z frekwencją z poprzednich lat. Pandemia i związane z nią ograniczenia
widowni w kinach spowodowały spadek widzów o prawie 40% w stosunku
do roku 2019.
W 2022 w ciągu 2 tygodni pokazów charytatywnych filmy
ukraińskie obejrzało prawie 6000 widzów w kinach i online.
Ze względu na toczącą się wojnę, ilośc Ukraińców w Polsce
oraz rosnący interes do kultury ukraińskiej, w 2022 roku
podczas 7. Festiwalu Filmowego Ukraina zakładamy 3krotny wzrost widzów, tj. 36 tys. widzów w kinach w Polsce
i na platformie VOD.

ROZWIJAMY SIĘ

Liczba seansów filmowych:

Poprzednie edycje pokazały, jak silna jest potrzeba rozmowy,
wzajemnego poznania i zrozumienia. Chcemy, aby festiwal
symbolicznie budował pomost pomiędzy Polakami i Ukraińcami,
aby był okazją do partnerskiej rozmowy i wspólnej zabawy –
mówi dyrektor festiwalu, Beata Bierońska-Lach.

2016

W ciągu 6 lat festiwal filmowy UKRAÏNA! stał się
rozpoznawalnym wydarzeniem dla mieszkańców Warszawy
oraz Lublina, a od 2020 roku również widzów online.
Festiwal online na platformie Mojeekino.pl w latach 2020-2021
zebrał ponad 21 000 wyświetleń.

2019

2017
2018

2020
2021

13
16
22
35
45
125

PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI FESTIWALU

VOD.
WARSZAWA

UKRAINA!
7. FESTIWAL FILMOWY
2022

7. EDYCJA FESTIWALU
7 dni, Kinoteka w Warszawie
Repliki - 10 miast w Polsce (Wrocław, Kraków,
Katowice, Poznań, Białystok, Gdańsk, Opole,
Bydgoszcz, Lublin)
online w całej Polsce
zakładamy 5000 widzów w kinie oraz 15000
online
50 tytułów, ponad 150 seansów: (fabuły,
dokumenty,
animacje,
pełnometrażowe,
krótkometrażowe)
12 gwiazd filmu: reżyserzy, aktorzy, muzycy,
producenci.
Retrospektywa Walentyna Wasjanowycza przegląd twórczości jednego z najwybitniejszych
współczesnych reżyserów ukraińskich.
Nowe, nagradzane kino ukraińskie.

WYDARZENIA
TOWARZYSZĄCE

Spotkania z twórcami filmowymi (gośćmi festiwalu) po projekcjach filmów
Debata: Kobiety filmu w Ukrainie - spotkanie z ukraińskimi twórczyniami
filmowymi oraz ekspertkami i ekspertami
Pokaz animacji dla dzieci - pokaz bajek i zabawy z animatorami dla
najmłodszych widzów
Koncert ukraińskiego zespołu
Wystawa grafiki Anatolija Ljutjuka, byłego działacza antysowieckiego, dziś
mnicha żyjącego wśród ludzi, a także artysty.
Nagroda Publiczności Festiwalu
Konkurs na Najlepszy Film Krótkometrażowy

OFERTA PARTNERSKA
Baner z logo przekierowany na stronę SPONSORA na stronie ukrainaff.com
Promocja i rekomendacja SPONSORA w mediach społecznościowych/ hasztag
i oddzielny post i/lub konkurs
Możliwość udostępnienia miejsca dla SPONSORA do zrobienia specjalnej ekskluzywnej strefy
w centrum festiwalowym
Organizacja pokazu zamkniętego wybranego filmu dla gości w czasie festiwalu
Fundator nagrody imiennej dla najlepszego filmu festiwalu wybranego przez SPONSORA
Emisja 30 sek. spotu reklamowego SPONSORA (lub innego spotu wskazanego przez firmę̨ reklamującego
określony produkt) przed każdym seansem w czasie festiwalu (koszt przygotowania spotu ponosi SPONSOR):
w Kinotecę (Warszawa) podczas 7-ej edycji festiwalu;
Podczas replik w kinach festiwalowych w Warszawie oraz innych miastach festiwalu: np. Kraków, Wrocław,
Katowice, Gdańsk, Poznań, Łódź, Lublin. Łącznie ok. 120 emisji;
na platformie VOD podczas edycji online festiwalu min. 15 000 wyświetleń;
SPONSOR nagrody głównej w konkursie na najlepszy film festiwalu wybranego przez jury społeczne
Udział przedstawiciela SPONSORA podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia festiwalu
Komunikowanie o zaangażowaniu SPONSORA w komunikatach prasowych, materiałach zamieszczanych na
stronie internetowej oraz social mediach
Prezentacja SPONSORA (logo, opis, adres www) wraz z podziękowaniem na stronie Festiwalu

PARTNER
PARTNER
STRATEGICZNY GLÓWNY
100 000 PLN

50 000 PLN

PARTNER
10 000 PLN

OFERTA PARTNERSKA
Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych / gadżetów / produktów dla gości w centrum festiwalowym
(ilość materiałów reklamowych – np. roll-upów będzie się różnić w zależności od tego czy to jest SPONSOR
GŁÓWNY, SPONSOR czy MECENAT)
Logo SPONSORA na dystrybuowanych materiałach reklamowych festiwalu (drukowanych i cyfrowych):
ścianka;
plakaty; ulotki; katalog z informacjami o filmach, wstępem Ambasadora Ukrainy i dyrektor festiwalu;
zaproszenia na galę otwarcia i galę zamknięcia festiwalu; roll-up; spot – zwiastun festiwalu z fragmentami
filmów;
ekspozycja dwutygodniowa na słupach ogłoszeniowych i bilbordach STROER, przystankach AMS, na
nośnikach publicznych, w wybranych miejscach związanych z kulturą (kawiarniach, pubach, klubach,
uczelniach);
ekspozycja dwutygodniowa w kinach festiwalowych
Gadżety festiwalowe z logo SPONSORA lub gadżety SPONSORA
Możliwość zamieszczenia upominku od firmy SPONSORA w pakiecie dla gości VIP oraz dziennikarzy
Zaproszenie na wybrane pokazy oraz pokazy online – darmowa pula biletów oraz pula biletów z 50% zniżką
(ilość darmowych biletów oraz biletów ze zniżką będzie się różnić w zależności od tego czy to jest SPONSOR
GŁÓWNY, SPONSOR czy MECENAT)
Fotorelacja

PARTNER
PARTNER
STRATEGICZNY GLÓWNY
100 000 PLN

50 000 PLN

PARTNER
10 000 PLN

DANE TELEADRESOWE
FUNDACJA LUNA PLUS
ul. Brzezińska 15S,
03-075 Warszawa, Polska
PREZES FUNDACJI Beata Bierońska- Lach
+48 603 885 678
beata@ukrainaff.com
ukrainaff@gmail.com
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