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 SPONSORÓW
informacje dla

KONFERENCJA 
edukacji demokratycznej



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 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.”



ZOSTAŃ 
SPONSOREM 

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  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 Sponsora z innowacją 

Promocja i wzmocnienie 
rozpoznawalności marki Sponsora 

wśród największych polskich  zagranicznych 
inicjatyw  edukacyjnych  trendsetterów  liderów 

o dużym zasięgu medialnym

Prezentacja fi rmy Sponsora 
i jego działalności

Możliwość zaprezentowania fi rmy 
i jej 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

  

REKLAMA  WIZERUNKOWA

inspire
the future

edukacja rodzina społeczeństwo kultura



Poznanie specyfi cznych potrzeb fi rm 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  z najnowszymi trendami 
w edukacji alternatywnej wolnościowej

Oryginalne przeżycia doświadczenia 
jakie oferuje otwarta społeczność

    
integracja i rozwój osobisty

w twojej fi rmie

KORZYŚCI 
ZE WSPÓŁPRACY 
ROZWÓJ ORGANIZACJI

inspire
the future



słuchaczy

JAK ZOSTAĆ

SPONSOREM?

 
MOŻLIWE FORMY  

WSPÓŁPRACY SPONSORSKIEJ:

wykupienie 
pakietu sponsorskiego 

patrz niżej PAKIETY SPONSORSKIE 

wsparcie fi nansowe 
udziału mówców 

keynote speakerów 

wsparcie pozafi nansowe 
wolontariat pracowniczy



PAKIET SPONSORSKI 

PLATINUM 
Tytuł „Główny Partner Festiwalu”

 

prezentacja Głównego Partnera 
w trakcie pierwszego dnia Festiwalu (do 15 min.)

pełna strona w folderze festiwalowym 
do dyspozycji Głównego Partnera

dołączenie broszury promocyjnej Partnera 
do pakietu materiałów konferencyjnych

EKSPOZYCJA NAZWY I LOGOTYPU 
GŁÓWNEGO PARTNERA

na terenie Festiwalu Roll up 2 x 1m)
w sali głównej i przy rejestracji Roll up 2 x 1m  

w foyer lub outdoor 3 x 3m
na stronie www organizatora EUDEC Fundacji Bullerbyn

na plakacie w folderze festiwalowym
na zaproszeniu na Festiwal  wersja elektroniczna 

na  tablicach informacyjnych identyfi katorach dla gości
w materiałach prasowych mailingu do dziennikarzy

wyświetlanie logotypu Głównego Partnera między 
prezentacjami i panelami dyskusyjnymi na konferencji 

wraz z logotypami organizatora i innych Sponsorów

 uczestnictwo 5 osób reprezentujących 
Głównego Partnera w Festiwalu jako VIP 

i  Imprezie zamykającej Festiwal EUDEC 2015 jako VIP

udział w panelu dyskusyjnym podczas Festiwalu

WPŁATA: 30 000 PLN 

udział w panelu dyskusyjnym 



prezentacja Sponsora 
w trakcie pierwszego dnia Festiwalu do 10 min

opis Sponsora w folderze 
festiwalowym do 1000 znaków

udział w panelu dyskusyjnym podczas Festiwalu

dołączenie broszury promocyjnej Partnera do pakietu 
materiałów konferencyjnych

EKSPOZYCJA NAZWY I LOGOTYPU 
SPONSORA FESTIWALU

Roll up 2 x 1m w Foyer lub outdoor
 na stronie www organizatora EUDEC Fundacji Bullerbyn

na plakacie w folderze festiwalowym
na zaproszeniu na Festiwal wersja elektroniczna 

na  tablicach informacyjnych identyfi katorach dla gości
w materiałach prasowych mailingu do dziennikarzy

wyświetlanie logotypu Głównego Partnera między 
prezentacjami i panelami dyskusyjnymi na konferencji 

wraz z logotypami organizatora i innych Sponsorów

uczestnictwo 3 osób reprezentujących Sponsora 
w Festiwalu jako VIP i  w Imprezie zamykającej 

Festiwal EUDEC 2015 jako VIP

WPŁATA: 15 000 PLN 

PAKIET SPONSORSKI 

GOLD
Tytuł „Sponsor Festiwalu”



opis Sponsora w folderze 
festiwalowym do 1000 znaków

dołączenie broszury promocyjnej Sponsora 
do pakietu materiałów konferencyjnych

EKSPOZYCJA NAZWY I LOGOTYPU 
SPONSORA FESTIWALU 

Roll up 2 x 1m w Foyer lub outdoor
na stronie www organizatora EUDEC Fundacji Bullerbyn

na plakacie w folderze festiwalowym
na zaproszeniu na Festiwal wersja elektroniczna 

na  tablicach informacyjnych identyfi katorach dla gości
w materiałach prasowych mailingu do dziennikarzy

logotyp Sponsora wyświetlany między prezentacjami 
panelami dyskusyjnymi na konferencji 

wraz z logotypami organizatora i innych Sponsorów

uczestnictwo 2 osób reprezentujących Sponsora 
w Festiwalu jako VIP i  w Imprezie zamykającej 

Festiwal EUDEC 2015 jako VIP

WPŁATA: 10 000 PLN

PAKIET SPONSORSKI 

SILVER
Tytuł „Sponsor Festiwalu”



dołączenie broszury promocyjnej Sponsora 
do pakietu materiałów konferencyjnych

EKSPOZYCJA NAZWY I LOGOTYPU 
SPONSORA FESTIWALU

 Roll up 2 x 1m w foyer
w materiałach promocyjnych Festiwalu

w folderze festiwalowym 
na stronie www organizatora EUDEC Fundacji Bullerbyn

 informacja o Sponsorze logotyp podlinkowany 
do strony głównej Sponsora

logotyp Sponsora wyświetlany między prezentacjami 
panelami dyskusyjnymi na konferencji 

wraz z logotypami organizatora i innych Sponsorów

uczestnictwo 1 osoby reprezentującej Sponsora 
w Festiwalu jako VIP i  w Imprezie zamykającej 

Festiwal EUDEC 2015 jako VIP

WPŁATA: 5 000 PLN 

PAKIET SPONSORSKI 

BRONZE
Tytuł „Sponsor Festiwalu”



EKSPOZYCJA NAZWY I LOGOTYPU 
SPONSORA FESTIWALU 

w materiałach promocyjnych Festiwalu
w folderze festiwalowym 

na stronie www organizatora EUDEC Fundacji Bullerbyn
 informacja o Sponsorze logotyp podlinkowany 

do strony głównej Sponsora

logotyp Sponsora wyświetlany 
między prezentacjami 

panelami dyskusyjnymi na konferencji 
wraz z logotypami organizatora i innych Sponsorów

WPŁATA:  1 000 PLN 

PAKIET SPONSORSKI 

CLASSIC
Tytuł „Sponsor Festiwalu”



 
SPONSORING UDZIAŁU 
KEYNOTE SPEAKERÓW 

MÓWCÓW

Jednym z największych kosztów festiwalu jest
 zaproszenie mówców z zagranicy

koszty: przelot samolotem w obie strony
nocleg, wyżywienie i wynagrodzenie (fee)

Koszty te są różne dla poszczególnych 
gości i mogą się wahać między 4-15 tys. złotych

Zaproszeni goście: Wojciech Eichelberger 
Zofi a Schacht Petersen,  Peter Gray 

John Moraviec, Derry Hannam 
Dyana Martin, Chris Mercogliano 

Jac Jakubowski

Więcej informacji 
www. fundacjabullerbyn.org/eudec

Zapraszamy do kontaktu w celu 
ustalenia szczegółów (wybór gościa, zakresu 

wsparcia itp.) na adres e-mail lub telefonicznie



 
WSPARCIE 

POZAFINANSOWE/
WOLONTARIAT  PRACOWNICZY

Alternatywą dla wsparcia fi nansowego 
jest wsparcie w postaci darowizny 

lub wypożyczenia konkretnych materiałów

Są to takie formy wyposażenia rzeczowego jak: 
namiot konferencyjny wraz z infrastrukturą, z podłogą

podestem, nagłośnieniem (oferta dostępna w Fundacji), duże 
wyświetlacze, środki higieny, druk materiałów 

promocyjnych i informacyjnych, gadżety (latarki, czołówki 
kubki termiczne itp), materiały konferencyjne

(fl ipcheart’y, notatnik, art piśmiennicze, identyfi katory 
torby płócienne), sprzęt audio-video

nagrania audio-video, dokumentacja fotografi czna
profesjonalna opieka dla dzieci, zatrudnienie 

ratowników medycznych, ratowników wodnych
zapewnienie lub opłacenie tłumaczy symultanicznych dla 

zgranicznych gości, tłumaczenie nagrań i dokumentacji  i inne

W przypadku zainteresowania tą formą wsparcia festiwalu
zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów 

(wybór wyposażenia, usługi do wsparcia itp.) 
na adres e-mail lub telefonicznie



wesprzyj edukację,
 ZMIENIAJ  ŚWIAT  

NA LEPSZE!

inspire the future
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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:


