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Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie –
najbardziej rozpoznawalne wydarzenie kulturalne 
zarówno w Polsce, jak i za granicą – to niezwykła 
podróż po całym świecie śladami nowoczesnej 
kultury żydowskiej. Podróż, podczas której można 
nie tylko obserwować, ale aktywnie uczestniczyć 
w ogromnie zróżnicowanej świeckiej i religijnej 
kulturze tworzonej współcześnie przez Żydów na 
całym świecie. 

Ponad 100 wydarzeń FKŻ w programie głównym 
i towarzyszącym odbywa się na krakowskim 
Kazimierzu – w synagogach, klubach, a od 2019 roku 
– również w niezwykłym i zapraszającym 
Namiocie FKŻ na skrzyżowaniu ulic Józefa i Wąskiej, 
który od rana do wieczora wypełniony jest 
wydarzeniami i naszą wierną 
międzynarodową publicznością. 

O FKŻ

Założony w 1988 roku Festiwal Kultury Żydowskiej jest nie tylko rozrywką, 
ale też edukacją – dzięki naszej działalności wzmacniamy szacunek do drugiego 
człowieka i otwartość na jego odmienność. Pomaga nam w tym również  
międzynarodowy projekt wolontariacki The Machers oraz całorocznie 
działający Cheder – festiwalowa klubokawiarnia. 

https://www.jewishfestival.pl/pl/machers-2/
https://www.facebook.com/cheder.krakow


70% publiczności to goście z Polski

30% publiczności przyjeżdża z zagranicy

73% uczestników FKŻ to kobiety

72% uczestników to osoby poniżej 50 roku życia

65% polskich i 87% uczestników z zagranicy posiada 
wyższe wykształcenie

Ponad 30 000 
uczestników wydarzeń 
na żywo i online

Wielu z naszych gości przyjeżdża 
rokrocznie specjalnie na festiwal 
z najodleglejszych zakątków 
świata. Drugie tyle bierze udział 
w wydarzeniach w formie 
online – zarówno transmisjach 
na żywo, jak również w 
bezpłatnie udostępnianych 
zapisach wydarzeń oraz podczas 
retransmisji koncertu Szalom na 
Szerokiej w telewizji. 

FKŻ w Krakowie przyciąga 
publiczność poszukującą 
niebanalnej rozrywki i 
intelektualnych odkryć. To 
aktywni uczestnicy kultury, 
bywalcy innych festiwali, ludzie 
opiniotwórczy, otwarci, 
zainteresowani zarówno 
tradycyjną, jak i awangardową 
kulturą żydowską – zarówno 
tą z Izraela, jak też z wielu 
krajów Diaspory.

Zobacz, jak zróżnicowany jest program FKŻ

zdecydowana większość z nich to 
osoby pracujące zawodowo, dobrze 
lub bardzo dobrze sytuowane, 
regularnie korzystające z mediów 
społecznościowych

https://www.youtube.com/watch?v=MTJdCt1hYJg&list=PLB_oGo-IeHOG_yOmD3kwcCXr7eGX-frv6&index=1


225 878 odsłon strony www

24 439 obserwujących na Facebooku

3 803 followersów na Instagramie

14 200 subskrypcji na YouTube

445 988 to łączny zasięg postów dot. 31. FKŻ 
w festiwalowych social mediach

41 713 reakcji na posty na FB i IG

157 924 zasięg w social mediach

232 118 zasięg poza social media

601 230 to ekwiwalent reklamowy (AVE)

318 to wskaźnik User Generated Content (UGC)

Festiwalowe zasięgi

https://www.jewishfestival.pl/pl/
https://www.facebook.com/FestiwalKulturyZydowskiejwKrakowie
https://www.instagram.com/jewishfestival/
https://www.youtube.com/channel/UCf_v12jPFuf4KkNgv4MPRLw


Większość wydarzeń powstaje specjalnie dla 
krakowskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej, 
a zagraniczne projekty mają tutaj swoje polskie 
(czasami nawet europejskie) premiery. Na 
festiwalowej scenie wystąpili znani i uznani 
artyści, ale również debiutanci, którzy po 
występie w Krakowie rozpoczęli swoje światowe 
kariery. 

Program

W tym roku – po trzyletniej przerwie – wraca Szalom na 
Szerokiej – najbardziej rozpoznawalne i popularne wydarzenie 
festiwalowe: 7 godzin muzyki non-stop i ponad 15-tysięczna 
publiczność - tak wygląda żydowski Woodstock, jak określił ten 
koncert The New York Times. 
Zobacz film z Szalom

Każda edycja FKŻ to ponad 100 wydarzeń. Oprócz koncertów, które 
stały się festiwalowym znakiem jakości, w programie znajdują się 
również imprezy DJ-skie, wykłady i debaty, warsztaty, zwiedzania, 
zajęcia dla dzieci i seniorów, program literacki, sztuki wizualne, 
projekcje filmów – dając możliwość uczestniczenia w kulturze 
żydowskiej każdemu w taki sposób, jaki lubi najbardziej. 

Wszystkie koncerty są dostępne 
online na żywo na festiwalowej 
platformie streamingowej, gdzie 
można je obejrzeć bezpłatnie 
również po festiwalu.

Zobacz:
Raport 30. FKŻ |Raport z 31. FKŻ
Nagrania wydarzeń 30. FKZ |Nagrania wydarzeń 31. FKZ

https://www.youtube.com/watch?v=lmoE1bvhB-Y&list=PLB_oGo-IeHOG_yOmD3kwcCXr7eGX-frv6&index=7
https://30.jewishfestival.pl/
http://31.jewishfestival.pl/
https://30.jewishfestival.pl/transmisje/
https://31.jewishfestival.pl/transmisje/


Współpraca z FKŻ

Nasza oferta sponsorska obejmuje
trzy główne możliwości współpracy:

 Patron konkretnego wydarzenia 32. FKŻ
 Sponsor 32. FKŻ
 Mecenas 32. FKŻ

Współpraca z Festiwalem jest możliwa w wymiarze zarówno 
krótkofalowym (jedna edycja), jak też w formie wieloletniego 
planu wymiany świadczeń.

Można również wspierać FKŻ 
przez serwis Patronite
lub wpłacając dotację
bezpośrednio dla FKŻ

Szczegółowe zakresy świadczeń są ustalane oraz 
wyceniane indywidualnie, w oparciu o poziom wsparcia i 
preferencje naszych Partnerów. Zależy nam na tworzeniu 
rozwiązań szytych na miarę, indywidualnych i 
oryginalnych akcji tworzonych w odpowiedzi na 
konkretne potrzeby i spójnych z marką podejmującą 
współpracę z festiwalem. 

https://patronite.pl/FKZ-Krakow
https://www.jewishfestival.pl/pl/dotacja/


Przykładowe 
świadczenia

 Logo w drukowanym programie 32. FKŻ

 Logo i link do strony Partnera na stronie www 32. FKŻ

 Emisja spotu reklamowego w Namiocie FKŻ przed wydarzeniami 
oraz na telebimie na ulicy Szerokiej

 Umieszczenie logotypu na tablicy sponsorskiej w miejscach 
odbywania się wydarzeń 32. FKŻ 

 Umieszczenie logotypu w ogłoszeniach w prasie lokalnej i 
ogólnopolskiej oraz na plakatach wielkoformatowych 
eksponowanych w Krakowie

 Pula zaproszeń na koncerty 32. FKŻ

 Komunikacja o współpracy w relacjach z mediami, newsletterach 
FKŻ, na stronie www oraz w mediach społecznościowych

 Punkt informacyjny lub/i usługowy sponsora, degustacje, sampling

Akcje
specjalne
Poza standardowym świadczeniami, oferujemy 
oryginalne rozwiązania promocyjne dostosowane do 
potrzeb Sponsora i zgodne z jego strategią promocyjną, 
takie jak m.in.: dedykowane wydarzenia, kampanie i 
akcje promocyjne, dystrybucja gadżetów. 

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje
i niestandardowe formy promocji.



Możliwości reklamowe

Spot reklamowy lub plansza wyświetlana w Namiocie FKŻ przed 
wydarzeniami oraz na ul. Szerokiej w dzień koncertu Szalom na 
Szerokiej

Logotyp w programie 32. FKŻ w wersji polskiej i angielskiej

Reklama, logo i link na stronie www 32. FKŻ

Dedykowany post w mediach społecznościowych oraz na stronie 
www festiwalu

Punkt informacyjny, reklamowy lub sprzedażowy w przestrzeni FKŻ 
(Namiot lub/i ul. Szeroka)

Roll-up / flaga / winder w przestrzeni 32. FKŻ (Namiot lub/i 
synagoga Tempel, ul. Szeroka)

Dystrybucja ulotek / broszur / gadżetów w obiektach festiwalowych



Co zyskacie wspierając FKŻ?

Utrwalenie wizerunku jako firmy odpowiedzialnej społecznie

Współudział w tworzeniu jednego z najważniejszych 
i najbardziej znanych na świecie polskich wydarzeń kulturalnych

Dotarcie do bardzo zróżnicowanych odbiorców w kraju i za granicą, 
którzy mogą stać się w przyszłości Państwa partnerami lub klientami

Nawiązanie relacji biznesowych i/lub towarzyskich z innymi 
partnerami FKŻ z Polski i zagranicy Kampanię promocyjną Państwa firmy i/lub produktu 

w prestiżowej przestrzeni międzynarodowego festiwalu

Współpracę z wielonarodową, wielokulturową grupą ludzi 
z pasją – organizatorami, wolontariuszami i partnerami FKŻ

Uznanie nas wszystkich za pomoc w realizacji misji i osiągnięciu 
celów naszego Stowarzyszenia

Zgłoszenie do Nagrody Mecenasa Kultury Krakowa



Od 2012 roku współpracujemy ze Studiem Otwartym
– jednym z najlepszych w kraju zespołem grafików i projektantów. 

Dwa z projektów Studia Otwartego: 
identyfikacja 27. i 28. FKŻ zostały  
wyróżnione prestiżowymi nagrodami 
Klubu Twórców Reklamy. 

Identyfikacja 28. edycji otrzymała 
ponadto nagrodę Stowarzyszenia 
Twórców Reklamy Użytkowej, 
a 29. FKŻ – Polish Graphic Design 
Awards.

Dokonali oni rebrandingu FKŻ i co roku projektują dla nas kompletną 
identyfikację wizualną danej edycji, obejmującą: druki, kreacje internetowe, 
reklamy i ogłoszenia, oznaczenia miejsc, wystrój wnętrz i gadżety. 



Zapraszamy Was do wsparcia organizacji kolejnej edycji
jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce.

Kontakt: Robert Gądek
robert@jewishfestival.pljewishfestival.pl | Facebook | Instagram | YouTube | Flickr

31. edycję FKŻ w roku 2022 wsparli

https://www.jewishfestival.pl/
https://www.facebook.com/FestiwalKulturyZydowskiejwKrakowie
https://www.instagram.com/jewishfestival/
https://www.youtube.com/channel/UCf_v12jPFuf4KkNgv4MPRLw
https://www.flickr.com/photos/99288954@N04/albums
https://31.jewishfestival.pl/sponsorzy/
https://31.jewishfestival.pl/sponsorzy/

