Samorządowa Agencja Promocji i Kultury SAPiK w
Szczecinku
Szczecinek

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury znajduje się
w budynku Kina Wolność przy ul. Wyszyńskiego 65.
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury (SAPiK) to
instytucja kultury wykraczająca poza ramy
organizacyjne dotychczas działających wydziałów
promocji i domów kultury. Działa na trzech
płaszczyznach: kultura – organizując masowe oraz
kameralne imprezy, promocja – promując turystycznie
i gospodarczo miasto Szczecinek i Powiat
Szczecinecki oraz biznes – świadcząc usługi dla firm.
Dział Promocji SAPiKu w szczególności zajmuje się:
- kreowaniem wizerunku miasta i powiatu, jako
atrakcyjnego regionu turystycznego i gospodarczego;
- organizowaniem i koordynowaniem przedsięwzięć
związanych z promocją gospodarczą, turystyczną oraz
kulturalną miasta i powiatu w kraju i za granicą, na
targach i misjach o charakterze gospodarczym,
inwestycyjnym i turystycznym;
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- przygotowywaniem oraz wydawaniem materiałów
promocyjnych i informacyjnych;
- współpracą z innymi podmiotami w celu realizacji
swoich zadań, w tym ze środowiskami oświatowymi,
kulturalnymi, turystycznymi i gospodarczymi;
- współpracą z mediami w celu upowszechniania
informacji o mieście i powiecie;
- współpracą z jednostkami powiatowymi i miejskimi w
celu budowy pozytywnego wizerunku miasta i
powiatu.
Specjaliści w dziedzinie Public Relations z Działu
Promocji SAPiK zajmują się ponadto realizacją
kampanii wizerunkowych przedsiębiorstw:
- diagnostyka i monitoring bieżącej sytuacji firmy;
- kreacja i budowanie świadomości marki;
- promocja marki w regionie i całym kraju z
wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi
promocyjnych (między innymi materiałów
reklamowych w prasie i telewizji, plakatów, gadżetów i
odzieży reklamowej) oraz niekonwencjonalnych,
kreatywnych środków promocji, dostosowanych do
potrzeb klienta (np. kształtowanie wizerunku
medialnego);
- koordynacja i kontrola rozwoju marki
przedsiębiorstwa;
- zarządzanie i szybkie reagowanie w sytuacjach
kryzysowych.
SAPiK oferuje również współpracę przy organizacji
imprez o charakterze masowym (koncerty plenerowe,
pokazy teatrów ulicznych, imprezy sportowe),
turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz
przedsięwzięć użyteczności publicznej finansowanych
ze środków z funduszy strukturalnych oraz programów
operacyjnych Unii Europejskiej.
SAPiK pełni rolę animatora działań kulturalnych,
zapewniającego dzieciom i młodzieży z terenu całego
powiatu szczecineckiego dostęp do zajęć
pozalekcyjnych w sekcjach, klubach i pracowniach
tematycznych.
W ramach szeroko rozumianej animacji kulturalnej,
SAPiK jest organizatorem między innymi wielu
koncertów plenerowych, które przyciągają od kilku do
kilkunastu tysięcy widzów. Przy czym są wśród nich
nie tylko mieszkańcy naszego miasta i powiatu, ale
również liczni goście z innych zachodniopomorskich
miast i województw ościennych.
SAPiK zarządza też Centrum Konferencyjnym ZAMEK,
mieszczącym się w malowniczo położonym nad
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jeziorem Trzesiecko Zamku Książąt Pomorskich. W
Centrum Konferencyjnego można zorganizować
konferencję na 150 osób, zjeść
w klimatycznej restauracji, przenocować w
tematycznie urządzonych pokojach gościnnych
(noszących nazwy: Pokój Białej Damy, Pokój Zielarek,
Apartament Rycerski Pokój Wschodni, Pokój
Ptasznika), a także biesiadować w piwnicznym Piano
Barze czy obejrzeć wystawę współczesnej sztuki w
galerii. Centrum Konferencyjne ZAMEK to splot
tradycji
z nowoczesnością. Zapraszamy na stronę
internetową www.zamek.szczecinek.pl
SAPiK oferuje ponadto zainteresowanym podmiotom
możliwość wynajęcia na imprezy zamknięte (kursy,
szkolenia, eventy, imprezy rekreacyjne):
- sali kina „Wolność” – 300 miejsc, scena teatralna;
posiadamy profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i
oświetleniowy;
- sali audiowizualnej – 60 miejsc, wyposażona w
rzutnik multimedialny, system nagłośnieniowy;
posiada też dostęp do telewizji kablowej i
bezprzewodowy dostęp do Internetu;
- sali konferencyjnej – 20 miejsc, wyposażona w stół
konferencyjny, idealna na zajęcia warsztatowe i
wykłady dla małych grup kursantów;
- sali bankietowej (w budynku przy ulicy Kilińskiego 1)
– 80 miejsc, sala przystosowana do organizacji wesel,
różnego rodzaju przyjęć i imprez okolicznościowych,
posiada zaplecze cateringowe.
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