
MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI!



Czym jest Muzeum Neonów?

Pierwsze w Polsce Muzeum Neonów to pomysł na 
prezentację wyjątkowych polskich neonów 

z okresu PRL i ocalenie ich od zapomnienia. 
Naszą misją jest kolekcjonowanie oryginalnych 

neonów oraz ich ratowanie, odnawianie 
i dokumentowanie ich historii.



W naszej kolekcji mamy kilkadziesiąt kultowych 
i ikonicznych reklam świetlnych z całej Polski. 



Aktywnie włączamy się 
w odnawianie i walkę 

o zachowanie neonów 
do dziś świecących 
na polskich ulicach.



Przywracamy do życia zapomniane, 
zdejmowane, niechciane i niedziałające neony.



Co już zrobiliśmy:

Wystawy zdjęć i neonów
- pokazywane w kilku 

miastach Polski i za granicą, 
np. w PKiN w Warszawie, 

w Muzeum Architektury 
we Wrocławiu, 

w Covent Garden w Londynie 
czy w Fondation de

l'Architecture 
w Luksemburgu.



Co już zrobiliśmy:

Noc Muzeów 2011
w Warszawie

- spektakularna prezentacja 
wszystkich neonów z kolekcji 
Muzeum w starej Cukierni na 

warszawskiej Pradze, 
szeroko opisywana 

i pokazywana w mediach.
Wystawę w zaledwie jeden 

wieczór zobaczyło 
około 7 tysięcy ludzi! 



Co już zrobiliśmy:

Piknik kulturalny 
Gazety Wyborczej
- wystawa neonów 

z naszej kolekcji 
w plenerowej scenerii 
warszawskiego parku 

Królikarnia.
Wystawę w zaledwie 

jeden wieczór zobaczyło 
około 15 tysięcy ludzi! 



Co już zrobiliśmy:

Wielką imprezę 
charytatywną na rzecz 

ratowania neonu 
Jaś i Małgosia

- spotkania, filmy, koncerty 
- niesamowita frekwencja -

5 tysięcy gości! 



Co już zrobiliśmy:

Albumy o neonach
- dwa wydawnictwa 

książkowe ze zdjęciami 
Ilony Karwińskiej: „Polski  

Neon Warszawa” oraz 
„Polish Cold War Neon” 
dokumentujące historię 

i teraźniejszość polskich 
reklam świetlnych



Co już 
zrobiliśmy:

•
Promocja 

w mediach
- Muzeum Neonów 

spotkało się 
z niezwykłym 

zainteresowaniem 
mediów. Było 

tematem 
kilkudziesięciu 

artykułów 
prasowych, czy 

materiałów 
w TV i radio. 



Z ostatniej chwili:

WIELKIE OTWARCIE 
MUZEUM NEONÓW 

W NOC MUZEÓW 
19 MAJA 

W SOHO FACTORY 
W WARSZAWIE!

To będzie jedno 
z najważniejszych 

wydarzeń warszawskiej 
Nocy Muzeów

Szukamy partnerów 
i sponsorów, którzy pomogą 

nam w otwarciu 
Muzeum Neonów



Propozycja współpracy



Oferujemy Państwu:

• Tytuł Mecenasa / Partnera / 
Sponsora Otwarcia Muzeum Neonów

• Branding podczas otwarcia Muzeum 
(miesięczna obecność wizualna)

• Logotyp na wszystkich materiałach 
promocyjnych związanych 
z otwarciem Muzeum

• Obecność na oficjalnej stronie 
internetowej Muzeum i profilu 
Muzeum na Facebooku



Oferujemy Państwu:

• Wzmocnienie pozytywnego 
postrzegania Państwa Marki wśród 
prestiżowej grupy ludzi 
zainteresowanych kulturą, otwartych 
na świat, śledzących trendy

• Zwiększenie postrzegalności Marki
biorąc udział w unikalnym, jednym 
takim wydarzeniu w Polsce

• Obecność w różnych mediach 
promujących otwarcie Muzeum 
Neonów



Oferujemy Państwu:

• Wyjątkową możliwość realizacji 
celów promocyjnych  
i sprzedażowych dzięki 
niestandardowej obecności podczas 
najważniejszego wydarzenia 
warszawskiej Nocy Muzeów

• Ogromną i szczerą wdzięczność 
naszą i setek zwiedzających, których 
spodziewamy się na otwarciu 
Muzeum



Prowadzimy zaawansowane rozmowy z 
patronami medialnymi, którzy mamy nadzieję, 
pomogą nadać rozgłos otwarciu muzeum:

Prasa:  Polityka, Aktivist, KMAG, Exclusive

Radio: TOK FM

Telewizja: TVP 2, TVP Kultura

Internet : Gazeta.pl

Przewodnik aktywności kulturalnej: 
EMMA Pak

Tematyczne serwisy internetowe 
np. Bryła.pl



Aby neony zabłysnęły pełnym blaskiem 
niezbędne jest wsparcie finansowe, 

które pozwoli na:

-pokrycie kosztów transportu neonów, 
- wynajem agregatu celem ich oświetlenia, 

- pokrycie kosztów druku plansz na 
wystawę 

- pokrycie kosztów sceny, nagłośnienia, 
oświetlenia, ochrony

- pokrycie honorarium zespołu 
Ballady i Romanse

- marzymy też o szerszej promocji 
naszego otwarcia;

Dlatego zwracamy się prośbą 
do Państwa 

o wsparcie finansowe
otwarcia Muzeum Neonów;



Kto za tym stoi?

Dyrektorem muzeum jest Ilona 
Karwińska - fotograf 

mieszkająca w Londynie, która 
cztery lata temu zaczęła 

dokumentować znikające 
warszawskie neony.

Dołączyła do niej grupa ludzi, 
którzy wraz z nią założyli 

Fundację Neon. 



Fundacja Neon ma za zadanie:

walczyć o zachowywanie, odnawianie, odtwarzanie,
dokumentowanie i prowadzenie badań nad powojennymi 

polskimi i zagranicznymi neonami, ich typografią, 
wzornictwem i architekturą oraz ich twórcami;

Popularyzować wiedzę na temat polskich i zagranicznych 
neonów oraz powojennego polskiego i zagranicznego 

wzornictwa, sztuki, kultury i jej twórców.



Pomóżcie nam Państwo pokazać 
Warszawie jej bogactwo!

Dziękujemy

Kontakt

Anna Pruszyńska – Fundacja Neon
Tel. 605 204 406

anna.pruszynska@gazeta.pl
Info@neonmuzeum.org



DOŁĄCZ DO NAS

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


