Szanowni Państwo!
Reprezentujemy porozumienie klubów gier planszowych i karcianych nazwane przez nas
„Ligą Gier Planszowych”. Porozumienie powstało w 2014 roku i działa po dziś dzień promując gry
planszowe jako alternatywną formę rozrywki i spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i
dorosłych. W ramach naszego porozumienia działa kilka klubów gier w różnych miastach. Część
z nich działa przy domach kultury, instytucjach samorządowych, niektóre to przedsięwzięcia
prywatne miłośników gier planszowych.
Nie ma co ukrywać, że utrzymanie klubów to nie jest dochodowy interes. To bardziej
pasja i chęć podzielenia się nią, próba odciągnięcia młodzieży od komputerów i
smartfonów.
Porozumienie jakim jest liga gier planszowych ma swoją stronę internetową pod adresem
www.liga-gier-planszowych.pl. Na niej publikujemy wyniki rozegranych meczy ligowych i
turniejowych, a pomiędzy graczami losujemy raz na kwartał nagrody w postaci gier planszowych.
Zachęcamy w ten sposób jeszcze bardziej do spędzania wolnego czasu przy planszy.
Niestety gry planszowe to nie są tanie rzeczy. Średni koszt jednej gry to około 150 zł. Z
tego powodu zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w promocji naszego pomysłu. Chętnie
umieścimy na naszych stronach banner z linkiem Państwa instytucji czy firmy a za jego emisję
wystawimy fakturę VAT. Banner będzie emitowany na stronie ligi przez okres 12 miesięcy w dziale
„Przyjaciele”. Jego koszt to 200 zł netto. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczymy na kolejne
nagrody i gry dostępne w klubach. Formalności załatwi z państwem najbliższy klub będący
członkiem porozumienia „Liga Gier Planszowych”.
Zachęcamy do włączenia się do naszego projektu, którego głównym celem są działania
edukacyjne i integrujące. Uważamy, że pomoc przy tego typu przedsięwzięciach wpłynie
pozytywnie na wizerunek Państwa firmy czy instytucji.
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P.S.
Prosimy o sprawdzenie działu „Przyjaciele” na stronie www.liga-gier-planszowych.pl
Tam znajdują się loga firm i instytucji, które przyłączyły się już do naszego projektu.

