
  

Stowarzyszenie INTV

ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80, 90-223 Łódź
KRS: 0000273245

NIP: 7251936607, REGON: 100309579
 

Stowarzyszenie INTV jest nadawcą programu INTV na podstawie wpisu do rejestru nadawców
P-0320/14 KRRiT. Telewizja INTV udostępnia program przez Internet na stronach www.intv.pl.
Ranking Alexa  zwykle klasyfikuje domenę intv.pl w grupie 100 000 najczęściej oglądanych stron
na świecie. Od 2007 r. zrealizowano kilkaset transmisji TV z koncertów, spektakli teatralnych i
festiwali. Fragmenty nagrań są dostępne w kanałach tematycznych: muzyka, teatr, art&design,
architektura, literatura, konie, NGO, OZE, EDU i targi.

Stowarzyszenie INTV uruchamia w Klubie INTV cykliczne programy z udziałem publiczności:
1. arcyARCHIwizje – spotkania z architektami (prowadzący - Wojciech Wycichowski),
2. OZE – spotkania z energią odnawialną (prowadzący - Andrzej Jaskólski),
3. Moje miasto – spotkania z gminami,
4. Gramy dalej – spotkania z medycyną (prowadzący - Krzysztof Tronczyński),
5. NGO – spotkania z organizacjami pozarządowymi.

Stowarzyszenie INTV szuka partnerów do realizacji tych programów i jest zainteresowane innymi
propozycjami programów. Przykładowo spotkania z medycyną będą realizowane we współpracy 
z Fundacją „Gramy dalej”.

Cena:
1. transmisja TV (transmisja na żywo, 4 kamery, oświetlenie, mikrofony,

widownia do 100 osób, monitor do prezentacji, rejestracja TV) - 2000 PLN
2. montaż i upublicznienie materiałów TV na stronach intv.pl - 2000 PLN
3. prowadzący program i zaproszeni do programu goście - do uzgodnienia
4. projekcja filmu w sali kinowej (zamknięty seans) - 500 PLN
5. wystawa plastyczna (obrazy, grafiki, zdjęcia, plakaty) - 500 PLN
6. bankiet (szwedzki stół) - do uzgodnienia

Zakres usług oferowanych sponsorom:
1. karta elektroniczna z linkiem przez okres roku na stronie www.lodzkie.intv.pl,
2. baner sponsora z linkiem przy sponsorowanym programie, reklama TV

przed oraz po transmisji sponsorowanego programu na stronie www.intv.pl,
3. baner sponsora z linkiem do wskazanej strony w kampaniach e-mail i na portalach 

społecznościowych dotyczących sponsorowanego programu.

Jerzy Staniaszczyk
Prezes Stowarzyszenia INTV
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