
Orange Polska i Alter Art rozpoczynają współpracę przy realizacji dwóch 
najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce: Orange Warsaw Festival 
oraz Open’er Festival powered by Orange.

Orange Polska staje się sponsorem głównym Open’er Festival, a Alter Art promotorem i organizatorem Orange 
Warsaw Festival. Jest to początek nowego etapu rozwoju i wspólnej realizacji najważniejszych wydarzeń mu-
zycznych w Polsce.

Orange dba o stały rozwój prowadzonych działań sponsoringowych. Od 2008 roku współtworzy Orange 
Warsaw Festival. Alter Art to największy w Polsce niezależny promotor muzyki, festiwali i widowisk. Decyzja 
o rozpoczęciu współpracy wzmacnia i poszerza zaangażowanie marki w sponsoring muzyki, to naturalny i ko-
lejny etap rozwoju.

„Muzyka to główny obszar naszej strategii sponsoringowej. Chcąc dostarczać fanom muzyki jeszcze więcej wra-
żeń i emocji oraz poszukując kolejnych możliwości rozwoju rozszerzamy nasze zaangażowanie jako sponsor 
muzyki o Open’er Festival, który zajmuje bardzo mocną pozycję na muzycznej mapie Polski i co roku gromadzi 
tysiące wiernych fanów. Jestem przekonany, że te dwa wydarzenia będą się doskonale uzupełniać i zapewnią 
prawdziwą ucztę wielbicielom muzyki” – powiedział Bruno Duthoit, prezes Orange Polska. 

Mikołaj Ziółkowski (Alter Art) mówi: „Otwieramy nowy etap rozwoju festiwali muzycznych w Polsce. Alter Art bę-
dzie organizował kolejną edycję Orange Warsaw Festival – największego miejskiego festiwalu, a Orange staje się 
głównym sponsorem Open’er Festival – od lat najważniejszego letniego festiwalu w naszym kraju. Współpraca 
Alter Art jako promotora i Orange jako sponsora to połączenie sił dwóch liderów rynku muzycznego w Polsce. 
Jestem przekonany, że pozwoli nam to budować jeszcze lepsze festiwale, obydwie imprezy dostaną dodatkową 
energię do rozwoju, będą wobec siebie komplementarne, a fani dzięki tej współpracy będą mieli jeszcze lepszą 
i szerszą ofertę muzyczną.” 

Orange Warsaw Festival odbędzie się w pierwszy weekend czerwca 2016 roku, już po raz dziewiąty. 
W ośmiu dotychczasowych edycjach Orange Warsaw Festival wzięło udział prawie pół miliona fanów 
muzyki i ponad 120 artystów. Miejsce festiwalu poznamy w kolejnych tygodniach wraz z pierwszymi infor-
macjami o artystach, którzy zagrają podczas kolejnej edycji Orange Warsaw Festival. Więcej szczegółów: 
www.orangewarsawfestival.pl

Przyszły rok to już piętnasta edycja Open’era, który rozpoczął swoją historię w lipcu 2002 roku. Od 14 lat organi-
zowany jest w Gdyni, rozrastając się z jednodniowego festiwalu do 4 dni wypełnionych muzyką blisko setki arty-
stów i stając się największym i najważniejszym tego typu wydarzeniem w tej części Europy. Na Open’er Festival 
2016 wystąpią m.in.: Red Hot Chili Peppers, Florence & The Machine, Wiz Khalifa, Sigur Rós, Beirut i Dawid 
Podsiadło. Przyszłoroczne daty festiwalu to 29 czerwca – 2 lipca. W tym roku w Open’erze udział wzięło ponad 
185 tysięcy osób w ciągu czterech dni. Więcej szczegółów: www.opener.pl
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