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Pool van het Jaar 2018 
Verkiezing in Nederland 

Het jaar 2018 staat in het teken van het Poolse jubileum van 100 jaar onafhankelijkheid. Na bijna 
anderhalve eeuw onder bezetting keerde Polen op 11-11-1918 terug op de Europese kaart. Bij de 
Polonus-verkiezingen dit jaar zullen we daar nadrukkelijk bij stilstaan.

Succesvolle Polen in Nederland

Er wonen in ons land officieel ruim 150 duizend Polen waaronder veel succesvolle ondernemers, (flex) 
medewerkers, wetenschappers en artiesten. Velen van hen zijn daarnaast ook als vrijwilliger actief in 
de Nederlandse samenleving. In Nederland benutten ze hun kennis en talenten, werken ze hard en zo 
dragen zij bij aan onze samenleving; hier kunnen beide landen trots op zijn.

www.polakroku.nl

Stichting Polonus

Sinds haar oprichting in 2011 zet de Stichting Polonus zich in om de inbreng van Polen in Nederland 
te belichten en promoten. Dit met name door het organiseren van verkiezingen van Pool van het 
Jaar (Polonus) in Nederland. Inmiddels zijn er vijf succesvolle edities geweest dankzij grote steun 
van de Poolse Ambassade, vele sponsoren, organisaties en vrijwilligers. Polonus is inmiddels een van 
de meest aansprekende en terugkerende evenementen in Nederland die gericht zijn op Polen. Veel 
mensen kijken hier naar uit. 

Polonus-verkiezing 2018

In 2018 wordt de zesde editie van Polonus gehouden. Organisaties of groepen van minimaal vijf 
personen kunnen hun kandidaten aandragen in de volgende categorieën: Business, Carrière, Cultuur, 
Wetenschap en techniek, Jonge succesvolle Pool. Verder is er nog de Ereprijs ‘Honorowy Polonus’ 
voor een Nederlander. De finalisten en de winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke 
jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn voor Polen in Nederland. 
Daarnaast wordt ook tussen medio oktober en medio november een verkiezing door het Publiek 
gehouden op de website van Polonus (Publieksprijs).



Polonus-gala 2018 

De bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden tijdens het Polonus-2018-gala welke is gepland op 
vrijdag 23 november. We gaan uit van een stijlvolle prijsuitreiking onder het genot van een 4-gangen 
diner, opgeluisterd door Poolse artiesten. Deze feestelijke avond wordt afgesloten met een afterparty; 
een relaxte setting en prima gelegenheid voor ontspanning en netwerken.

Er is inmiddels een optie genomen bij Studio’s Aalsmeer (www.studiosaalsmeer.nl). 

Polonus en sociale media

Het bereik van Polonus in de sociale media is aanzienlijk (cijfers 2016):
•	 De website www.polonus.nl / www.polakroku.nl had ruim 20.000 unieke bezoekers en is 

ruim 100.000 keer bekeken;
•	 Er wordt jaarlijks ongeveer 10.000 keer gestemd op de kandidaten;
•	 Er zijn 43 Facebook-campagnes uitgevoerd en er zijn via Facebook bijna 300.000 mensen 

bereikt; onze informatie is 450 keer gedeeld via Facebookgroepen.
•	 Onze YouTube-filmpjes werden 6.000 keer bekeken;
•	 Polonus is ook actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.

samenwerking

Stichting Polonus werkt samen met vele Pools-Nederlandse organisaties en media: tot nu toe in totaal 
ruim 47 Pools-Nederlandse organisaties en 16 Poolse en Nederlandse media. 
Naast vele samenwerkende organisaties en media in Nederland zorgt ook de Poolse televisie TV 
Polonia voor berichtgeving over de Polonus-verkiezing.



www.polonus.nl

April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Bekenmaking van verkiezingen    
Nomineren van kandidaten      
Bekendmaking van genomineerden      
Promotie van genomineerden    
Promotie gala /verkoop tickets      
Stemming Publieksprijs   
Live uitzending gala
Berichtgeving na gala  

 website  
  sociale media  
 film op YouTube en sociale media   

live uitzending via Internet

Tijdlijn promotie Polonus sponsoren

1 Keuze bij beschikbaarheid uit de volgende categorieën: Business, Carrière, Cultuur, Wetenschap en techniek, Jonge succesvolle 
Pool, Ere Polonus of Publieksprijs 

2 Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, www.polonus.nl/ www.polakroku.nl 
3 Per jaar wordt ruim 10.000 keer op de Polonus kandidaten gestemd en wordt de website ruim 100.000 keer bekeken

Sponsorpakketten: Platina Goud Zilver Brons

€ 10.000 € 5.000 € 2.500 € 1.500

Entreekaarten Polonus-Gala 30 12 8 4

Exclusiviteit voor branche

Exclusieve promotie op het Gala (n.t.b.)

Banner op de website van Polonus groot klein

Bedrijfsfilm op sociale media van Polonus

Sponsor van categorie 1

Uitreiking prijs (incl. 1 min. promo bedrijfsfilm)

Sociale media uitingen per categorie 

Logo op entreekaarten/uitnodigingen

Advertentie in programmaboekje (X pagina) 2 1 0,5

Nieuwsitem op de website en de sociale media

Eigen roll-up logo in Studio Aalsmeer/ Mainstreet 4 2 1

Opnemen in sociale media programma 2

Logovertoning op stemwebsite 3

Logovermelding in programmaboekje

Logovertoning op Sponsor Wall en tijdens het Gala 

Sponsoring
Uw bedrijf kan zich verbinden aan successen van Polen in Nederland door sponsor te worden van 
Polonus 2018 en zich daarmee op verschillende manieren profileren. Enerzijds zijn onze sponsoren 
gedurende de verkiezingen zichtbaar op Internet en sociale media, waar Polonus een aanzienlijk bereik 
heeft. Anderzijds uiteraard tijdens het Polonus-gala zelf. Deze sfeervolle, interessante en gemoedelijke 
avond met accent op Pools succes in Nederland is overigens een aanrader voor uw klanten en relaties.

Vanaf de aankondiging van de verkiezingen in april tot na het gala streven wij naar een optimale 
zichtbaarheid van sponsoren. Er zijn vier standaard sponsorpakketten:

Neem voor nadere informatie over sponsormogelijkheden graag contact op met het bestuur via 
bestuur@polonus.nl of telefonisch via 06-11797500 van Paulina Chromik of 06-16051107 van 
Hanka Hummel.




