
FESTIVAL
 O TĚHOTENSTVÍ,

PORODU
A RODIČOVSTVÍ

 
2020

 
 

NABÍDKA
PARTNERSTVÍ



V letošním roce se festivaly konají ve
dvou následujících termínech:

18. - 24. května 2020 
festival ONLINE

5. - 11. října 2020 
festival naživo

v Ďáblicích
(KC Vlna a Obecní

dům)



VÝHODY
PARTNERSTVÍ

7 dní přednášek na téma těhotenství,

porod, péče o dítě, péče o maminku

1500 návštěvníků (těhotných,

maminek, tatínků, studentů)

důraz na ekologická a udržitelná

řešení v rámci doprovodné výstavy

Homo Ecologicus

vzdělávací program pro základní a

střední školy

letos proběhne již 15. ročník festivalu

již několik let s podporou a záštitou

Hl. m. Prahy



GENERÁLNÍ PARTNER
letáček na promo stole

3x logo v hlavním prostoru

reklamní spot v prostorách festivalu (max 2 min)

logo na roll-up v přednáškové místnosti v průběhu celého

festivalu

materiál v balíčku pro přednášející

logo při opening ceremony a tiskovce

logo na promo materiálech a reklamách v médiích

FB obsahový příspěvek (možnost formou soutěže)

logo na homepage

příspěvek na Instagramu

vstupenky - jednorázové - 6, vstupenky - celodenní - 2, vstupenky

- týdenní - 2

 

 

42 965 Kč 
 



HLAVNÍ PARTNER
letáček na promo stole

logo v hlavním prostoru

logo na roll-upu v přednáškové místnosti v průběhu celého

festivalu

reklamní spot v prostorách festivalu (max 1 min)

logo při opening ceremony a tiskovce

logo na promo materiálech a reklamách v médiích

FB obsahový příspěvek (možnost formou soutěže)

logo na homepage

Instastory

vstupenky - jednorázová - 4, vstupenky - celodenní - 2, vstupenky

- týdenní - 2

 

 

29 960 Kč 
 



 OBSAHOVÝ PARTNER

možnost kontaktovat účastníky přednášky (jen

ty účastníky, kteří k tomu dají souhlas)

letáček na promo stole

logo v hlavním prostoru

logo na roll-upu v přednáškové místnosti v

průběhu celého festivalu

FB událost - samostatná

logo na homepage

Instastory

vstupenky - jednorázové - 2, vstupenky -

celodenní - 2

 

14 700 Kč 
 



 PARTNER

letáček na promo stole

logo v hlavním prostoru

FB obsahový příspěvek (možnost formou soutěže)

logo na webu

Instastory

vstupenky - jednorázové - 2, vstupenky - celodenní - 2

 

8 075 Kč 
 



ONLINE PARTNER

FB obsahový příspěvek (možnost formou soutěže)

logo na webu

Instastory

vstupenky - jednorázové - 2, vstupenky - celodenní - 2

 

 

3 825 Kč 
 



VKLAD DO
UVÍTACÍHO

BALÍČKU PRO
ÚČASTNÍKY

cca 1000 balíčků (platící účastníci)

letáček/brožura:  5 000 Kč
produkty nebo vzorky: 2 000 Kč
(náklady na produkci)

kombinace letáček/brožura +

produkt: 6 000 Kč



PARTNER TOMBOLY

zlatý partner

logo v hlavním prostoru festivalu

stříbrný partner

letáček v místě konání festivalu

zobrazení balíčku ve Facebook postu věnovanému tombole

bronzový partner

instastory s vyobrazením balíčku

logo na webu festivalu v sekci partneři s proklikem

Platinový partner:  produkty v hodnotě 5000 Kč a více

 

Zlatý partner: produkty v hodnotě 3000 - 5000 Kč

 

Stříbrný partner: produkty v hodnotě 1000 - 3000 Kč

 

Bronzový partner: produkty v hodnotě do 1000 Kč

 



KOMISE, STÁNEK
A HOMO ECOLOGICUS

 

Komise .......................................................................... 3,000.00 Kč
 

Stánek - 1 den ............................................................ 6,000.00 Kč
Stánek - 2 dny ............................................................. 8,000.00 Kč
Stánek - 3 dny (se sobotou + 2000 Kč) .......... 10,000.00 Kč
Stánek - 4 dny (se sobotou + 2000 Kč) .......... 12,000.00 Kč
Stánek - 5 dní (se sobotou + 1000 Kč) ........... 14,000.00 Kč
Stánek - 6 dní (včetně soboty) .......................... 16,000.00 Kč
Stánek - 7 dní (včetně soboty) .......................... 18,000.00 Kč
 

Zařazení do Homo Ecologicus sekce (rubrika + výstava)

 ...................................... 6,000.00 Kč



přizpůsobení balíčků na míru, kombinace balíčků
slevy pro partnery z minulých let, pro společensky

odpovědné podniky, ekologicky orientované a české

výrobce

možnost protiplnění formou produktů do tomboly a

pro dobrovolníky a nebo propagace festivalu

DOMLUVÍME SE ...
 

KONTAKTY

Zuzana Maršoun Ryantová

zuzana.marsoun@ham,cz

+420 737 334 719

 

Veronika Šlapáková Losová

veronika.losova@ham.cz

+420 725 411 381

 


