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ponad 500 tys. wyświetleń strony 
internetowej wydarzenia 

ponad 900 tys. wyświetleń 
strony Facebook

ponad 1 milion 
wyświetleń artykułów 

w portalach internetowych  takich jak
weekend.gazeta.pl  miastodzieci.pl

dziecisawazne.pl  stresfree.pl i wielu innych

wywiady w prasie  radiu telewizji 
audycje radiowe  webinary

(radio TOK FM - Główny Patronat Radiowy)

“Eudec to prawdziwe medialne poruszenie
wśrod portali społecznościowych, 

środków masowego przekazu 
takich jak prasa, radio, telewizja i internet.”



obejmij PATRONAT
MEDIALNY

najważniejszego 
wydarzenia 

edukacyjnego 
w Polsce 

od ponad 100 lat!



, a

O KONFERENCJI

Eudec to największa i najważniejsza 
impreza związana z alternatywną 

edukacją w Europie  Po raz pierwszy na 
taką skalę odbędzie się w Polsce

konferencja gromadząca kilkuset
 przedstawicieli europejskich szkół 

demokratycznych  400 uczestników
wśród nich trendsetterzy 

opiniotwórcy  bloggerzy
integracja międzynarodowego

środowiska edukacyjnego

15 miejsc spotkań, a w nich
laboratorium partycypacji społecznej:

otwarte spotkania  wykłady  debaty 
dyskusje  warsztaty  spontaniczne 

koncerty - wszystko demokratycznie  
organizowane przez  uczestnikóworganizowane przez  uczestników



słuchaczy

o festiwalu INSPIRE
THE FUTURE

INTEGRACYJNĄ CZĘŚCIĄ konferencji 
Eudec jest otwarty  dwudniowy

nieodpłatny festiwal INSPIRE THE FUTURE

ponad  1000 aktywnych  uczestników 
i słuchaczy w tym pedagodzy rodziny z dziećmi

środowiska dziennikarskie trendsetterskie

kilkudziesięciu zaproszonych
mówców  uznanych autorytetów

światowej sławy z dziedziny innowacji
edukacji i psychologii

 Christel Hartkamp-Bakker,  Chris Mercogliano
John Moraviec, Zofi a Schacht Petersen 

Wojciech Eichelberger Jac Jakubowski wielu innych  

wykłady, dyskusje, pokazy fi lmów, prezentacje 
aktywności towarzyszące: biegi  koncerty

zabawy warsztaty



KORZYŚCI 
ZE WSPÓŁPRACY 

kojarzenie marki Partnera z innowacją 

promocja i wzmocnienie 
rozpoznawalności Partnera

wśród największych polskich i zagranicznych 
inicjatyw  edukacyjnych  trendsetterów  liderów 

o dużym zasięgu medialnym

możliwość  zaprezentowania Partnera 
jego działalności i liderów podczas 

części merytorycznej konferencji 
panele i prezentacje

dotarcie do wymagających grup docelowych 
sieci i aktywistów społecznościowych
rodzin z dziećmi,  blogerek i blogerów

edukacja rodzina społeczeństwo kultura

  

inspire
the future

edukacja rodzina społeczeństwo kultura



poznanie specyfi ki potrzeb sektora 
edukacji alternatywnej i szansa konsultacji 
innowacyjnych rozwiązań usług  produktów

okazja do nawiązania partnerstwa 
i współpracy z największymi ośrodkami edukacji 
wolnościowej krajowej zagranicznej networking

zapoznanie się z najnowszymi trendami 
w edukacji alternatywnej wolnościowej

oryginalne przeżycia  doświadczenia 
jakie oferuje otwarta społeczność

    
integracja i rozwój osobisty

KORZYŚCI 
ZE WSPÓŁPRACY 

rozwój organizacji

inspire
the future



wesprzyj edukację,
 ZMIENIAJ  ŚWIAT  

NA LEPSZE!
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KONTAKT

KONTAKT 
KONFERENCJA:
IWONA JABŁONOWSKA
TEL. 606-736-002

KONTAKT FESTIWAL:
GRZEGORZ JABŁONOWSKI
TEL. 606-747-112

eudec@bullerbyn.pl

 ORGANIZATOR:
FUNDACJA BULLERBYN  
tel. 517-216-734
www.bullerbyn.org.pl



WSPÓŁORGANIZATOR:

PATRONATY MEDIALNE:

PARTNERZY:



SPONSORZY:

SPONSORZY:




