
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY



 

 
Współtworzą go ludzie, których łączą wspólne zainteresowania 
i miłość do dalekiej Północy. Działamy aktywnie dzieląc się
pasją i wiedzą poprzez nasze media społecznościowe,
organizowane spotkania językowe i warsztaty. 
 
Najważniejszym punktem w ciągu roku jest Nordic Talking
Festival, a więc dwa dni skandynawskiego święta! Zaproszeni
goście to popularni Blogerzy, YouTuberzy, Instagramerzy,
Influencerzy, a także nordyccy artyści, pisarze, ludzie ze
świata nauki bądź po prostu ciekawe osobistości „nordyckiego
świata”. Poprowadzą prelekcje, warsztaty, wezmą udział w
panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach autorskich. 
 
Nordic Talking to forum wymiany myśli, wspólnych wartości i
kontaktów.  Podejmujemy również współpracę z markami związanymi
z rynkiem nordyckim i polskimi twórcami skandynawskiej
blogosfery.

Nordic Talking to całoroczny projekt,
skupiający miłośników kultur krajów nordyckich.



Promowanie kultur
nordyckich w Polsce 

 
wspieranie pozytywnych
relacji z krajami skandynawskimi

 
Edukacja kulturalna

 
Zbudowanie sieci kontaktów osób o
wspólnych zainteresowaniach 

 
Promowanie i wspieranie twórczości
internetowej 

 
Wspieranie i ułatwianie współpracy
między influencerami a markami

 
Promowanie zdrowego i aktywnego 
trybu życia w duchu  „friluftsliv”

 
Rozbudzanie ciekawości świata

 
Promowanie i wspieranie rozwoju 
czytelnictwa

 

NASZA MISJA



CHCESZ BYĆ CZĘŚCIĄ NORDIC TALKING?

S p r a w d ź ,  c o  m o ż e m y  C i  z a p r o p o n o w a ć .

Dla blogerów/influencerów 
 
Prowadzisz bloga, profil na Facebooku oraz Instagramie,
kanał w serwisie YouTube lub w innych mediach
społecznościowych. Masz w tym wszystkim swój cel, prawda? 
 
Chcesz skupić jak największą liczbę zaangażowanych
odbiorców wokół idei, którą promujesz. Jak nikt inny
rozumiesz, że aby się rozwijać i osiągać swoje cele
potrzebni są ludzie - to dla nich i dzięki nim tworzysz. 
 
 

Ważne jest budowanie sieci kontaktów i relacji  
z ludźmi, którzy zawsze  służą Ci wsparciem i pomocą. 

 
 
Dlatego wybranym osobom - w tym również Tobie - proponujemy
dołączenie do naszej internetowej, nordyckiej rodziny, lub
jeśli wolisz - do naszego nordyckiego plemienia. Chcemy
działać wspólnie, po partnersku, a nasze relacje budować na
wzajemnym zaufaniu. Przede wszystkim jednak, doskonale się
bawić. :-)
 
 
Łączy nas to kim jesteśmy, co cenimy, co uznajemy za
wartościowe, o co się staramy.  Gramy do „wspólnej bramki".



Proponujemy Ci dwie drogi. 
Zobacz, co zyskujesz.

PIERWSZA: Członek projektu Nordic Talking

1 Wartościowe kontakty

Dołączysz do zamkniętej grupy
przyjacielsko nastawionych osób, które
łączą wspólne zainteresowania i podobne
cele. Dzięki temu możemy wspierać się
wzajemnie na wiele sposobów i w różnych
obszarach. Między innymi będziemy mieli
możliwość podyskutowania o sprawach
związanych z naszą działalnością w
mediach społecznościowych, propozycjach
współpracy z markami, organizować
wspólnie  wydarzenia lub informować się
o tych, do których warto dołączyć.
Stworzymy sieć informacyjno-kontaktową.

Twoje wydarzenia

Ułatwimy Ci organizację własnych
wydarzeń we współpracy z Nordic
Talking - na przykład warsztatów
językowych, spotkań autorskich,
pokazów filmowych. Jesteśmy otwarci na
Twoje pomysły!

Twoja zakładka na stronie
Nordic Talking

Zaprezentujemy Ciebie i Twoją
działalność na naszej stronie
internetowej. Damy Ci kolejny obszar
do budowania swojej marki osobistej 
i promocji tego, czym się zajmujesz.

Media Społecznościowe

Będziemy regularnie udostępniać i promować
Twoje wpisy i inne działania w mediach
społecznościowych w naszych kanałach.
Pomożemy wzmocnić Twój wizerunek
nordyckiego eksperta / pasjonata.
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5 PR & Marketing

Włączymy Cię we wszystkie nasze
działania marketingowe i PR-owe.
Będziesz otrzymywać propozycje
współpracy z partnerami, gadżety od
sponsorów, będziesz zapraszany/a na
study tour'y.

6 Darmowe bilety i
zaproszenia

Jako członek projektu dostaniesz
zaproszenia i darmowe bilety na
wszystkie organizowane przez nas
wydarzenia lub zyskasz możliwość
poprowadzenia ich - zaprezentowania
się publiczności i nawiązanie relacji
z Twoimi obserwatorami.

Zarabiaj poprzez 
Nordic Talking

Staniesz się członkiem zamkniętej
platformy dzięki której nawiążesz
kontakty i współpracę nie tylko z
innymi blogerami/influencerami, ale
również markami związanymi z rynkiem
nordyckim. Krótko mówiąc - otworzymy
Ci kolejne drzwi do zarabiania na
Twojej działalności internetowej.
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Integracja

Zaprosimy Cię na zamkniętą imprezkę
integracyjną przed Nordic Talking#3.
Czy to nie jest najfajniejszy punkt
tego zestawienia? :-)
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Jest 5 warunków, które musisz spełnić.

 Social Media

Jesteś właścicielem fanpage, bloga, kanału YouTube, profilu na Facebooku lub Instagramie,
który jest związany z tematyką nordycką - stylem życia, designem z Północy, podróżami
(niekoniecznie stricte po krajach Północnych, ale powinny one być istotnym elementem).
Nieważne ile masz “lajków”. Ważne, że Twoje social media są aktywne, publikujesz minimum raz
na miesiąc.

Linkowanie do Nordic Talking

W Twoich social media musi znaleźć się linkowanie do strony głównej Nordic Talking (www.nordic-
talking.pl) - w opisie, w informacjach, w zdjęciu w tle. Jeśli masz bloga - logotyp NT powinien
znaleźć się na stronie głównej. Jeśli nie pozwala Ci na to szata graficzna - linkowanie powinno
znaleźć się w pasku menu lub “kontakcie” lub w specjalnej zakładce “współpraca”. 

Współtworzysz bloga NT

Jeśli dołączasz do NT zobowiązujesz się stworzyć wpis na bloga Nordic Talking minimum raz na
dwa miesiące (6 wpisów w ciągu roku). Teksty nie muszą być długie (do 2500 zss), mogą być samą
galerią zdjęć z krótkim opisem, zbiorem memów, czy Twoimi rysunkami. Ważne, żeby nazwa Twojego
bloga pojawiała się na blogu NT regularnie.

Współpraca z Partnerami Festiwalu

Nordic Talking Festival to wydarzenie którego koszty pokrywamy z funduszy otrzymanych od sponsorów
lub instytucji wspierających podobne inicjatywy. Chcemy, abyś nam pomógł, zobowiązując się do
promocji 3-5 marek Partnerów oraz Sponsorów w swoich mediach społecznościowych. Dobór marek będzie
zawsze zgodny z tematyką Twojego bloga / kanałów w mediach społecznościowych. Twoja współpraca z
Partnerami i Sponsorami Festiwalu będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem organizatorów. 
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Regulamin

Dołączając do inicjatywy Nordic Talking, akceptujesz nasz regulamin.

6
Bonus finansowy 

Punkt bonusowy, do którego spełnienia w żaden sposób nie zobowiązujemy. Dajemy Ci taką oto
możliwość. Jeśli pomożesz nam w pozyskiwaniu sponsorów, otrzymasz wynagrodzenie w postaci 10%
od pozyskanej kwoty.
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DRUGA: Gość Nordic Talking Festival

Przyjedź na festiwal i opowiedz o nim!
 
Jeżeli nie jesteś zainteresowany/a spełnieniem powyższych 5 warunków,
ani czerpaniem korzyści z bycia członkiem całego projektu, to dołącz do
nas po prostu jako gość Festiwalu. 
 
W zamian za to, że opowiesz innym o tym, że istniejemy, udostępnisz
nasze treści i informacje o festiwalu w swoich kanałach social media,
zaprosimy Cię bezpłatnie na wszystkie prelekcje, koncerty i warsztaty
które odbędą się podczas Nordic Talking #3 już w maju 2020! 
 
Podczas tego wydarzenia będziesz mieć możliwość poznania innych blogerów
oraz gości wydarzenia na żywo. Nowe kontakty są zawsze cenne!

Skontaktuj się z nami. Mamy dla Ciebie inną propozycję.

Co, jeżeli nie prowadzisz bloga ani żadnego kanału w mediach

społecznościowych, lub prowadzisz firmę (bądź inną działalność

komercyjną) i chciałbyś dołączyć do społeczności Nordic Talking?



Kto za tym wszystkim stoi? 

Magda Szczepańska
Założycielka szkoły języka norweskiego

Trolltunga. Pomysłodawczyni 
Nordic Talking Festival. 

Kontakt
info@nordic-talking.pl

Aldona Hartwińska
Autorka największego bloga o Szwecji po

polsku. Współorganizatorka 
Nordic Talking Festival. 

Kontakt
aldona@nordic-talking.pl

Masz pytania? Napisz do nas!


