
 

 

 

 
 

 

         Warszawa, 10 października 2022 r. 
 

Szanowni Państwo,  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do udziału 

w listopadowej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum pt.: „Copywriting w instytucjach kultury-
sprawdzone sposoby na tworzenie tekstów” zaplanowanej na 29 listopada 2022 r. w godzinach 

10.00 - 15.00. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawa. 

W kulturze pisze się i redaguje ogromne ilości tekstów. Czasem jest tego tak dużo, że chciałoby 
się wzoru, sprawdzonego sposobu, który ułatwi pracę. Szczególnie wtedy, gdy trzeba przełożyć 

specjalistyczny żargon na język zrozumiały dla osób, które odwiedzają instytucję. 

Podczas spotkania omówimy na konkretnych przykładach praktykę i teorię pisania tekstów 
takich jak: 

• posty w mediach społecznościowych, 

• informacje prasowe, 

• opisy wydarzeń, 

• newslettery, 

• reklamy wydarzeń na Facebooku. 

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie autor bloga o PR, marketingu i kulturze wniedoczasie.pl, 

który od 2017 roku odwiedziło już 140 000 użytkowników. Na swoim koncie ma m. in. pracę w biurze 

prasowym urzędu miasta, zarządzanie komunikacją międzynarodowego Ośrodka „Brama Grodzka – 

Teatr NN”, współpracę z Agencją Warszawa, opiekę nad mediami społecznościowymi KUL, budowanie 

i wsparcie komunikacji marek z wielu sektorów. Prowadził warsztaty m. in. na zlecenie NCK, IKM, PIK, 

ŁDK. 

Uczestniczki i uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, 

wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącą spotkanie, jak innymi uczestnikami 

spotkania. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w 

codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od ekspertki. Liczymy na Państwa 

aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 

Spotkanie będzie realizowane w formule stacjonarnej . Prosimy o potwierdzenie obecności do 22 
października 2022 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową szkolenia@frdl.org.pl  

 

Do zobaczenia na listopadowym spotkaniu Forum. 

 
Z poważaniem    

 Agnieszka Klimowicz 
 Specjalistka ds. szkoleń i Koordynator Forum 

FRDL Centrum Mazowsze 

Tel. +48 533 804 115 

 
  



 

 

 

 
 

 

 
 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa  
Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

29 listopada 2022 r., godz. 10.00 - 15.00 

„Copywriting w instytucjach kultury-sprawdzone 
sposoby na tworzenie tekstów” 

 
 

Celem najbliższej sesji będzie: 

• ułatwienie pracy nad tekstami, które w instytucjach kultury trzeba pisać 

codziennie i w dużej ilości, 

• przygotowanie konkretnych tekstów do wykorzystania w bieżącej działalności, 

• poznanie ciekawych przykładów i skutecznych tekstów. 

 

Program sesji : 

• posty w mediach społecznościowych, 

• informacje prasowe, 

• opisy wydarzeń, 

• newslettery, 

• reklamy wydarzeń na Facebooku. 

 

Prowadzący: 

Autor bloga o PR, marketingu i kulturze wniedoczasie.pl, który od 2017 roku odwiedziło 

już 140 000 użytkowników. Na swoim koncie ma m. in. pracę w biurze prasowym urzędu 

miasta, zarządzanie komunikacją międzynarodowego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr 

NN”, współpracę z Agencją Warszawa, opiekę nad mediami społecznościowymi KUL, 

budowanie i wsparcie komunikacji marek z wielu sektorów. Prowadził warsztaty m. in. 

na zlecenie NCK, IKM, PIK, ŁDK.  



 

 

 

 
 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Kultury Województwa 
Mazowieckiego 

COPYWRITING W INSTYTUCJACH KULTURY 
SPRAWDZONE SPOSOBY NA TWORZENIE TEKSTÓW 

29 listopada 2022 r., Warszawa 

Szkolenie w godzinach 10:00-15:00 

MIEJSCE: Warszawa 

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 185 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc październik 2022 r. 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w formie 

elektronicznej. 

DANE DO 

KONTAKTU:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43,

00-680 Warszawa; tel. +48 533 804 115, szkolenia@frdl.org.pl 

Nazwa i adres jednostki 

 

 

 

 Imię i nazwisko uczestnika,  
 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 

FRDL zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 

i  ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  

na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 22 listopada 2022 r. 
 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


