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Przewodnik Dotyczący Kontaktów Bezpośrednich:  

Sklepy pop-up  
 

Sklepy pop-up zasłużyły na 

swoją nazwę właśnie dzięki 

temu, że „wyskakują” w 

różnych miejscach na krótki 

czas – te pop-upy to świetny sposób na przetestowanie pomysłu, uzyskanie prawdziwych 

informacji zwrotnych od potencjalnych klientów – a nawet sposób na dotarcie do 

prawdziwych klientów w zależności od lokalizacji. Są one narastającym zjawiskiem w Wielkiej 

Brytanii, gdzie wiele ulic handlowych ma puste lokale, co zmusza właścicieli do płacenia 

podatków za niewynajęte nieruchomości po stawkach jak za lokale przynoszące dochód.  

 

Czym są sklepy pop-up? 

Sklep pop-up to sposób, w jaki właściciele nieruchomości pomagają małym firmom przez 

krótki czas i oszczędzają pieniądze – po bardzo niskich kosztach dla „wyskakującego” 

przedsiębiorcy. W Wielkiej Brytanii – East Street Arts, krajowa organizacja charytatywna 

zajmująca się sztuką, zarządza wieloma takimi nieruchomościami do użytku artystów  

i twórców – w ten sposób zapewnia łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób na utworzenie pop-

upu, a nawet tymczasowego miejsca pracy, ponieważ jednocześnie zajmują się za Ciebie 

wieloma sprawami negocjacyjnymi i prawnymi.  

 

Koszt:  

To nie jest proste, ponieważ zależy od nieruchomości i jej właściciela. Może być bezpłatny, 

jeśli wykonasz dobrą robotę w negocjacjach, ale prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić za 

stawki biznesowe i wszelkie media podczas wyskakującego okienka. Ale zdecydowanie jest to 

znacznie tańszy sposób na przetestowanie pomysłu niż podpisanie umowy najmu na 12 

miesięcy. 
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W przypadku East Street Arts ponosisz tylko odpowiedzialność za opłatę licencyjną – na 

przykład Good Things Collective korzysta z lokalu w centrum handlowym, który kiedyś był 

supermarketem Argos. Płacimy opłatę licencyjną, ale nie rachunki i stawki. Ważne jest jednak, 

aby otwierając drzwi dla ludźmi, posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej i odpowiedzialności za produkty. Cena tego może się różnić w zależności od 

okoliczności i tego, co robisz, od opcji, takich jak członkostwo w sieci artystów, które obejmuje 

ubezpieczenie artystów, po bycie zarejestrowaną firmą z niestandardową polisą. Prowadzimy 

pracownię, sklep, warsztaty, eventy, zatrudniamy pracowników, a nasze ubezpieczenie 

kosztuje 1500 funtów rocznie. 

 

Jak zacząć:  

Odwiedź miejsca i porozmawiaj z zespołem East Street Arts: eaststreetarts.org.uk 

Rozejrzyj się po okolicy i dowiedz się, kto jest właścicielem pustych sklepów i przestrzeni. 

Spojrzenie na księgę wieczystą może być sposobem na sprawdzenie, czy w odpowiednim 

okienku może być numer telefonu, jeśli lokal jest pusty. W niektórych centrach miast istnieją 

„Dzielnice doskonalenia biznesu”, jeśli tak jest w Twoim mieście, być może będą one w stanie 

pomóc Ci dowiedzieć się, kto jest właścicielem niektórych pustych lokali. Jeśli w miejscu, w 

którym mieszkasz, znajduje się centrum handlowe, możesz skontaktować się z kierownikiem 

centrum, który może pomóc Ci zamienić pusty, zaniedbany sklep w coś zabawnego i 

ekscytującego na krótką chwilę. 

 

Zanim spróbujesz negocjować, dobrze jest przeprowadzić rozeznanie i dowiedzieć się, jakie 

są stawki – ponieważ tyle mogą zaoszczędzić, ile ty zapłacisz za korzystania z niego. Pomoże 

ci to wynegocjować koszt wykorzystania w oparciu o zaoszczędzenie im konieczności zapłaty 

tych pieniędzy. 
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Przewodnik Dotyczący Kontaktów Bezpośrednich: 

Wydarzenia związane z dziedzictwem 

 

Heritage Open Days (Dni Otwarte Dziedzictwa) to największy 

festiwal historii i kultury w Wielkiej Brytanii, festiwal ma szerokie 

spojrzenie na „dziedzictwo” i oferuje pełną swobodę opowiadania 

swojej historii w dowolny sposób, zastrzegając jedynie, że 

wydarzenie musi być bezpłatne. 

 
Każdy Heritage Open Days ma inny temat przewodni, chociaż nie ma obowiązku skupiania się 

na nim, rozważenie tego tematu podczas opracowywania pomysłów może być przydatne, 

ponieważ publiczność może zobaczyć temat, a to może określić rodzaj publiczności na 

wydarzeniu. 

 
Jak zacząć: 

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z serwisu, Heritage Open Days wymaga przesłania prośby 

o zalogowanie, która po zatwierdzeniu umożliwia dostęp do strefy organizatora i formularzy 

rejestracyjnych. 

 

Heritage Open Days mają cztery kryteria dla wydarzeń: 

• Musi być bezpłatne 

• Musi się odbyć w terminie festiwalu 

• Musi oferować coś, co zwykle nie jest dostępne publicznie za darmo 

• Musisz być w stanie podać informacje o zdarzeniu 

 
Tworzenie wpisu: 

Zostaniesz poproszony o utworzenie wpisu na wydarzenie online, aby wziąć udział w Heritage 

Open Days, najlepsi twórcy wydarzeń łączą intrygujące wprowadzenie, mocne obrazy i jasny 

opis planowanego wydarzenia. Przykłady poprzednich udanych wpisów można zobaczyć 

tutaj: Przykład 1; Przykład 2; Przykład 3. 

https://www.heritageopendays.org.uk/uploads/_document-library/Danbury_Delights_1.pdf
https://www.heritageopendays.org.uk/uploads/_document-library/Stories_under_the_stars_1.pdf
https://www.heritageopendays.org.uk/uploads/_document-library/Drawers_for_Wars_1.pdf
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Kluczowe daty:  

 

 

Najważniejsze wskazówki: 

• Jeśli zarejestrujesz swoje wydarzenie tak wcześnie, jak to możliwe, istnieje większe 

prawdopodobieństwo, że pojawi się ono w powiązanych komunikatach prasowych  

i kanałach mediów społecznościowych. 

• Istnieją również bezpłatne materiały marketingowe dostępne na zasadzie „kto 

pierwszy, ten lepszy”. 

• Przetworzenie wydarzenia zajmuje do sześciu tygodni, unikaj zaległości i zarejestruj 

się jak najwcześniej. 

 

Więcej informacji: 

E-mail: info@heritageopendays.org.uk 

WWW: www.heritageopendays.org.uk 

Twitter: @heritageopenday 

Facebook: @heritageopendays 

Instagram: @heritageopendays 

* Prześlij swoje wydarzenie przed 

upływem tego terminu, aby można 

było je znaleźć w komunikatach 

prasowych o dużym potencjale 

(czasopisma, które wymagają treści z 

trzymiesięcznym wyprzedzeniem). 

 

Rejestracja

(Marz-Sier)

Ostateczny termin na 
zapisy "Early Bird" *

Katalog wydarzeń na 
żywo 

(Czer)

Rejestracja zostaje 
zamknięta

(Sier)

Festiwal 

(Wrz)

Ewauacja

(Wrz-Gru)

Planowanie

(Gru-Marz)
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Przewodnik Dotyczący Kontaktów Bezpośrednich: 

Bazary tematyczne 

 

Mish Mash Fest to miejski festiwal i sklep internetowy dla 

bułgarskich artystów. Wybór niezależnych artystów i projektantów, 

którzy udowodnili swoją wysoką klasę. Festiwal odbywa się 

regularnie kilka razy w roku w różnych miejscach w Sofii i jest częścią 

kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Sofia. 

 

 

Różni artyści mają możliwość zaprezentowania i wypromowania 

swojej twórczości festiwalowej publiczności. Z czasem festiwal stał się społecznością i 

platformą promocji bułgarskich artystów, powstał też sklep internetowy, w którym można 

znaleźć prace osób, które brały udział w festiwalu. Strona na Facebooku: 

https://www.facebook.com/mishmashfest/?ref=page_internal 

 

Rejestracja: 

Selekcji do festiwalu dokonują jego organizatorzy. Do udziału w festiwalu zapraszani są różni 

artyści, którzy prezentują swoje prace publiczności Mish Mash Fest. Organizatorami 

wydarzenia jest serwis „Girls of the City”. Każdy, kto chciałby przesłać swoją pracę, może 

wysłać e-mail na adres strony internetowej: office@momichetata.com 

 

Opłata rejestracyjna i warunki: 

Nie ma opublikowanej procedury składania wniosków i kryteriów zatwierdzania uczestnictwa. 

Wyboru dokonują bezpośrednio organizatorzy. Na każdy festiwal obowiązuje opłata wpisowa, 

która jest wykorzystywana bezpośrednio na pokrycie kosztów organizacji festiwalu. Nie ma 

stałej opłaty, zależy ona od miejsca i organizatorów imprezy  

 

https://www.facebook.com/mishmashfest/?ref=page_internal
mailto:office@momichetata.com
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Przewodnik Dotyczący Kontaktów Bezpośrednich: 

 Współpraca ze szkołami 

 

IMPRESA IN AZIONE („biznes w działaniu”) to najbardziej znany program nauczania 

przedsiębiorczości w szkołach średnich, który w ciągu 18 lat objął ponad 115 000 włoskich 

uczniów (z czego 10 000 tylko w roku szkolnym 2020/2021) i ponad 400 000 uczniów każdego 

roku w całej Europy. Uczestniczące klasy zakładają mini firmy w celach szkoleniowych i 

zajmują się zarządzaniem nimi od pomysłu do wprowadzenia na rynek. Proces ten zapewnia 

bliski kontakt z firmami i ułatwia rozwój technicznego i przekrojowego zestawu umiejętności, 

który jest niezbędny wszystkim młodym ludziom, niezależnie od ich przyszłych zainteresowań 

zawodowych. 

 

Do kogo jest skierowany ? 

Szkoły mogą łączyć się z jedną lub kilkoma klasami i tworzyć jeden lub więcej zespołów 

przedsiębiorców (każdy zespół składa się z nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 uczniów). Każde 

zajęcia koordynowane są przez nauczyciela ze szkoły. 

 

Zaangażowanie: 

Program jest rozwijany przez 80-120 godzin zajęć z przedsiębiorstwami (50% to zajęcia 

praktyczne), w bezpośrednim kontakcie z profesjonalistami, firmami, instytucjami i innymi 

podmiotami gospodarczymi na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. 

Od roku 2015/2016 IMPRESA IN AZIONE została oficjalnie włączona do programu Work-

Based-Learning, oficjalnie uznanego przez włoskie Ministerstwo Edukacji. 

 

Rejestracja: 

Trzeba wypełnić formularz online 

 

Więcej informacji: 

https://www.jaitalia.org/prodotto/info-impresa-in-azione/  

http://a0i6c.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=365&guid=60D0EBB4-B899-4AB8-ABB7-8057876C27AB
https://www.jaitalia.org/prodotto/info-impresa-in-azione/
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Przewodnik Dotyczący Kontaktów Bezpośrednich: 

Festiwale 

 

Tradycja jarmarku św. Dominika w Gdańsku sięga 

1260 roku, kiedy to papież Aleksander IV zezwolił 

dominikanom gdańskim na udzielanie odpustów solnych w dniu święta ich założyciela.  

 

Jarmark św. Dominika odbywał się corocznie przez kilka następnych stuleci, stając się ważnym 

świętem dla miasta. Tradycję tę przerwała II wojna światowa. Reaktywowano ją w 1972 roku 

i wtedy symbolem targów stał się powszechnie rozpoznawalny kogut. 

 

W ramach Jarmarku św. Dominika organizowane są różne przestrzenie, w których 

rzemieślnicy prezentują swoją działalność i oferują swoje produkty lub usługi. Wśród 

zaprezentowanych zawodów rzemieślniczych znajdą się zawody unikatowe, tzw. „ginące”, 

takie jak piecykarze, modystki/kapelusznicy, szewcy/rzemieślnicy, ale także firmy związane z 

nowoczesnym rzemiosłem. Zwiedzający Jarmark mają okazję poznać tradycje różnych 

zawodów, słuchając opowieści rzemieślników, odwiedzając stoiska rzemieślnicze i oglądając 

prezentacje mistrzów. 

 

Rejestracja: 

Wszyscy artyści, rzemieślnicy i rzemieślnicy zainteresowani udziałem mogą założyć konto i 

zarejestrować się w systemie (dotyczy zarówno firm, jak i osób fizycznych). Wszelkie 

informacje dotyczące warunków i opłat za uczestnictwo znajdują się w zakładce „zostań 

wystawcą”. 

 

Więcej informacji: 

https://jarmarkswdominika.pl/home.qbpage?setLanguage=en 

 

 

https://jarmarkswdominika.pl/zostan-wystawca.qbpage
https://jarmarkswdominika.pl/zostan-wystawca.qbpage
https://jarmarkswdominika.pl/home.qbpage?setLanguage=en
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Przewodnik Dotyczący Kontaktów Bezpośrednich:  

Kontakty ze społecznościami lokalnymi 

Gifted – The Contemporary Craft and Design Fair 

(Targi Współczesnego Rzemiosła i Wzornictwa) 

odbywają się co roku w Dublinie w Irlandii. To 

wydarzenie zaprasza producentów rzemiosła i 

rzemieślników do zaprezentowania swoich 

projektów. Targi są prowadzone przez The 

National Crafts Fair of Ireland Limited i prezentują unikalne prace ponad 500 projektantów, 

artystów i twórców i są znane jako największe święto rzemiosła w Irlandii. Targi Gifted 

Contemporary Craft and Design Fair opowiadają się za docieraniem do społeczności i 

zachęcają ludzi w całym kraju do prezentowania swoich specjałów rzemieślniczych i 

rzemieślniczych ze wszystkich środowisk. 

 

Rejestracja: 

Wystawcy są specjalnie wybrani na to wydarzenie i muszą mieć siedzibę w Irlandii lub UE, 

jednak jeśli masz piękny produkt i jesteś poza UE, możesz również zgłosić się i dostać zgodę 

na bycie wystawcą. Warto zauważyć, że podczas gdy wystawiane są rzemieślnicze produkty 

spożywcze i napoje, to firmy alkoholowe są zabronione. 

Wystawcy uczestniczący po raz pierwszy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać 

wiadomość e-mail na adres info@giftedfair.ie lub zadzwonić pod numer 01-6702186, aby 

uzyskać więcej informacji, nie można aplikować bezpośrednio online. 

 

Więcej informacji: 

Te targi rękodzieła sprzyjają zaangażowaniu i uczestnictwu społeczności. Wystawcy na Gifted 

są starannie wybierani, a większość reprezentowanych sprzedawców detalicznych pochodzi z 

Irlandii, ale wszystkie zgłoszenia są sprawdzane i rozważane pod kątem dołączenia do 

festiwalu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.giftedfair.ie/  

mailto:info@giftedfair.ie
https://www.giftedfair.ie/

