
OFERTA 
WSPÓŁPRACY 
SPONSORSKIEJ



Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do współpracy sponsorskiej z naszym Muzeum.

Państwa obecność, jako Sponsora będzie doskonałą promocją jak i utrwali Państwa 
wizerunek, jako aktywnej marki na rynku, a Nam pozwoli na realizację naszego 
projekty budowy Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie. 

Zapraszamy do zapoznania się na Naszą ofertą.

Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem, by móc przybliżyć naszą działalność 
oraz określić możliwe wspólne obszary działań, a także by odpowiedzieć na Państwa 
pytania.

Mamy nadzieję, że Nasza współpraca przyniesie obu stronom satysfakcję.

Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie



Opis planowanej inwestycji 
wraz z opisem Muzeum

Muzeum Zakładów Zbożowych to organizacja utworzona, po
to by przekazywać wiedzę historyczną na temat młynarstwa
i jego rozwoju w Polsce, a szczególnie w Kozłowie i okolicy.

Muzeum to zwróci szczególną uwagę na ciekawe pod
względem historii Zakłady Zbożowe „PZZ” Kozłów.

„PZZ” Kozłów otoczone były dużą tajemniczością oraz wręcz

magicznym klimatem.

„PZZ” Kozłów w latach swojej działalności był jednym
z największych i najnowocześniejszych zakładów zbożowo-

młynarskich w Europie.



Muzeum to prócz „PZZ” Kozłów postanowiło poruszyć historię innych młynów w Kozłowie, a także ogólny temat

rozwoju młynarstwa i przetwórstwa zbożowego w Polsce.

Na przestrzeni najbliższych lat Muzeum będzie realizowało budowę nowoczesnego budynku Muzeum

zapewniającego rewelacyjne warunki zwiedzania.

W Muzeum zostaną zastosowane najnowsze technologie pozwalające odtworzyć pracę dawnych młynów. Muzeum

zostanie tak zbudowane, aby zwiedzający mogli aktywnie uczestniczyć i brać udział w wystawach. W Muzeum

zainstalowane zostaną odpowiednie urządzenia, które pokażą w miniaturze jak wygląda cały proces produkcji mąki,

kaszy i otrąb od rozładunku zboża, aż po otrzymanie gotowego produktu. Muzeum ze względu na położenie

i nawiązanie współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi PKP S.A. i Polskimi Liniami Kolejowymi PLK S.A.

będzie miało do dyspozycji dawną bocznicę kolejową "Spichrz". Infrastrukturą kolejową należącą do Muzeum

zarządzać będzie organ wewnętrzny: Polskie Regionalne Turystyczne Linie Kolejowe PRTLK.

Muzeum dla powiększenia obszaru dla zwiedzania zakupi i odrestauruje dawną lokomotywę SM wraz z wagonami.

Kolej to także część aktywizującej zwiedzających atrakcji, bowiem w wagonach będą zainstalowane odpowiednie

tablice pozwalające na dokładne poznanie dawnego największego środku transportu - kolej.

Dodatkowo zwiedzający podczas wizyty w naszym Muzeum będą mogli przejechać lokomotywą cały szlak towarowy

"PZZ" Kozłów.



WMuzeum zobaczyć będzie można także pracę innychmłynówwKozłowie - tych starszych. Do Kozłowa sprowadzone zostaną
dawnemlewniki i sprzęty młynarskie.
Temat rozwoju młynarstwa to dla nas priorytet, dlatego w naszym Muzeum będzie można zobaczyć także pracę młynów, tzw.
"wiatraków", których na naszym terenienie było.
Na kolejnych etapach Muzeum będzie realizowało kolejne własne zadania, m.in. będzie kładło nacisk na rozwój produkcji
turystycznej, oznacza to, że każdy turysta będzie miał możliwość wyprodukowaniamąki, którą następnie będzie mógł zabrać ze
sobą do domu jako pamiątkę.
W Muzeum zostaną zorganizowane również warsztaty młynarskie i piekarskie. Dzięki temu zwiedzający będą mogli zobaczyć
jak od najdawniejszych lat ludzie piekli chleb.
W przyszłościMuzeum planuje takżeotworzeniewłasnego zakładu zbożowego, który będzie wytwarzać mąkę z historią.
Muzeum otworzy również sekcję, która pokaże złe i dobre strony prywatyzacji i narodowych funduszy inwestycyjnych.
Muzeum planujewybudować budynki nowoczesnego Muzeum.
Budowa ta będzie rozłożona na kilka etapów.
W pierwszej kolejności zostanie wybudowany budynek z halami wystawowymi wewnątrz. Na parterze planuje się budowę
infrastruktury kolejowej oraz peronów, umożliwiających przejazd turystów dawną drogą zbożową "PZZ" Kozłów (dawną
bocznicą spichrz). Infrastruktura ta zostanie zbudowana przez Polskie Regionalne Turystyczne Linie Kolejowe. Na kolejnych
piętrach budynek zostanie dostosowany do wystaw tematycznych wymienionych w planie pracy Muzeum dołączonym do
niniejszegowniosku.
W następnych latach Muzeum planuje także wznieść budynek pracowni naukowej wraz z archiwami oraz halami
magazynowymi dostosowanym do wymagań Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także planuje
odtworzyć część dawnej infrastruktury ZakładówZbożowych "PZZ" Kozłóww tym kolejowej.



Rodzaje współpracy sponsorskiej

SPONSOR GŁÓWNY
MIN.  1,5 MLN PLN /  ROK

SPONSOR OFICJALNY
MIN.  750 000 PLN /  ROK

SPONSOR
MIN.  10 000 PLN /  ROK

TYTUŁ SPONSORA GŁÓWNEGO TYTUŁ SPONSORA OFICJALNEGO TYTUŁ SPONSORA

LOGO SPONSORA NA STRONIE MUZEUM ŚREDNI FORMAT LOGO SPONSORA NA 
STRONIE MUZEUM

LOGO SPONSORZY TYLKO W 
ZAKŁADCE SPONSORZY

LOGO I TYTUŁ SPONSORA NA 
GRAFIKACH PROMOCYJNYCH MUZEUM

LOGO I TYTUŁ SPONSORA NA 
GRAFIKACH PROMOCYJNYCH MUZEUM

LOGO I TYTUŁ SPONSORA 
NA GRAFIKACH PROMOCYJNYCH 

MUZEUM

LOGO I TYTUŁ SPONSORA NA BILETACH, 
GADŻETACH, ULOTKACH, BANERACH

LOGO I TYTUŁ SPONSORA NA 
BILETACH, GADŻETACH, ULOTKACH, 

BANERACH

LOGO I TYTUŁ SPONSORA ULOTKACH, 
BANERACH

REKLAMA DŹWIĘKOWA REKLAMA DŹWIĘKOWA REKLAMA DŹWIĘKOWA

LOGO MUZEUM WE WŁASNYCH 
KAMPANIACH SPONSORA

LOGO MUZEUM WE WŁASNYCH 
KAMPANIACH SPONSORA

LOGO MUZEUM WE 
WŁASNYCH KAMPANIACHSPONSORA

BEZPŁATNE BILETY DLA 15 
PRACOWNIKÓW

BEZPŁATNE BILETY DLA 8 
PRACOWNIKÓW

BEZPŁATNE BILETY DLA 2 
PRACOWNIKÓW



Promocja twojej marki -
wizualizacja

Strona internetowa Muzeum Bilet wstępu



Promocja twojej marki -
wizualizacja

Ulotka Muzeum Przykład gadżetu Muzeum



Serdecznie zapraszamy do współpracy

E-mail: fundusze@mzzk.org.pl

Tel. 882 343 103

www.mzzk.org

Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona przez nas oferta zainteresuje 

Państwa oraz spełni wszelkie oczekiwania. Jesteśmy również 

przekonani, iż Państwa wsparcie Muzeum Zakładów Zbożowych

w Kozłowie będzie istotnym wkładem w rozwój naszego Muzeum.

mailto:fundusze@mzzk.org.pl

