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Pakiety sponsorskie mogą być realizowane w formie 
wsparcia finansowego lub barteru (urządzenia, narzędzia, 
materiały, organizacja warsztatów i inne).
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● standardowa częstotliwość warsztatów jednego rodzaju 4/rok w cyklu kwartalnym, czas trwania 1-2 dni, miejsce 

realizacji warsztat FabLab Łódź

● formy promocji marki Sponsora:

○ umieszczenie informacji o wsparciu na naszym fan page-u (facebook.com/fablablodz.org) oraz stronie fablablodz.

org

○ ekspozycja urządzeń (narzędzi, materiałów) dostarczonych przez Sponsora na zdjęciach z uczestnikami 

warsztatów

○ umieszczenie roll-upu oraz baneru Sponsora w warsztacie Fab Lab Łódź

● standardowa liczba różnych warsztatów w cyklu kwartalnym – 6, czas trwania 1-2 dni, miejsce realizacji warsztat Fab 

Lab

● promocja marki Sponsora odbywa się w podobnej formie jak powyżej ale obejmuje zasięgiem bardziej urozmaicona 

grupę odbiorców, a ponadto zapewniamy promocję na stronach organizatorów po szczególnych warsztatów.

● promocja marki Sponsora odbywa się przez 1 rok kalendarzowy w formie:

○ umieszczenie logotypu na naszym fanpage’u (facebook.com/fablablodz.org) oraz stronie fablablodz.org w 

zakładce partnerzy

○ umieszczenie tabliczki informującej o byciu Sponsorem Fundacji w eksponowanym miejscu w warsztacie Fab Lab 

Łódź i informowanie o tym fakcie podczas wszystkich warsztatów prowadzonych w Fab Labie
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● indywidualna oferta na dostęp do FabLabu – wzbogać pakiet socjalny Twoich pracowników o dostęp do warsztatu i 

pracowni elektronicznej, gdzie będą mogli rozwijać swoje pasje, także w towarzystwie własnych dzieci

● preferencyjne warunki korzystania z usług FabLabu:

○ wydarzeń edukacyjnych – oferujemy szeroki wachlarz zajęć praktycznych od kowalstwa po robotykę

○ obróbki numerycznej w drewnie i metalach miękkich

○ druku 3D

○ cięcia i grawerowania laserowego

● doradztwo w zakresie:

○ mechaniki i budowy maszyn

○ elektroniki, automatyki i robotyki

○ informatyki
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● Projektowania: Warsztaty rysunku projektowego, Design & Thinking

● Programowania: Twoje własne WWW, Arduino, Robotyka

● Prototypowanie z drukarką 3D

● Mechanika silnika bez tajemnic – “Kurs Engine Fixers”

● Warsztaty szkła artystycznego

● Ginące pasje: Budujemy ul wielkopolski, Warsztaty z podstaw kowalstwa, Warsztaty sztukatorskie

● Stolarskie: Warsztaty Eko-stolarki  “Zrób sobie sam”, Wióry lecą – warsztaty stolarskie dla kobiet, Renowacja mebli

● Ploter CNC “Bożena” pole robocze 2500 x 1250 x 150 mm, drewno, sklejka, tworzywa sztuczne

● Frezarka CNC “Zdzichu”, pole robocze 800 x 800 x 250 mm, aluminium i inne metale miękkie 

● Laser Trotec Speedy 300 25W, pole robocze 726 x 432 mm, cięcie i grawerowanie

● Drukarki 3D

● Narzędzia stolarskie: parownica, wiertarki, wyrzynarki, piły, szlifierki, proste narzędzia ręczne

● Narzędzia ślusarskie: wiertarko-frezarka ZX7016, spawarka MIG 250/4 ecoline, szlifierki kątowe

● Osprzęt do obróbki szkła: szlifierki, palniki, piec do 1300°C

● Maszyna do szycia

● Przyrządy elektroniczne: oscyloskop cyfrowy, zasilacze, stacje lutownicza, mikrokontrolerowe zestawy 

uruchomieniowe, roboty
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Fanpage Facebook 
statystyki  

● 3240 polubień, stała 
tendencja wzrostowa

● Ocena 5 gwiazdek

● średni zasięg organiczny 
postu ok. 800 osób

● największy osiągnięty zasięg 
w okresie ostatnich 2 
miesięcy ponad 15 500 
osób

● tygodniowo nasze informacje 
trafiają do ponad 12 500 
osób
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