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Informace pro partnery 
ALLfestestivalu

ALLfestival 2018
Alchymistické Litoměřice

Festival se koná 18. – 20. 5. 2018
Letošní téma festivalu:  
Naplněný osobní a pracovní život           
Work–life balance

Možnosti prezentace:
• Prezentace v časOpisu ALLfest
• Prezentace na ALLfestivalu – dle dohody
• Logo v programu a na nových webových stránkách
• Vstupenky na ALLfestival
• V případě většího rozsahu podpory bude dohodnuta 
  další možná propagace vaší organizace v rámci 
  Městských Kulturních zařízení v Litoměřicích

Kontakt:

Mgr. Michaela Švejdová
Iniciátorka a organizátorka ALLfestivalu
e-mail: allfestival@email.cz

telefon: 777 00 76 76

www.ALLfest.cz
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Chci se stát partnerem a podpořit ALLfest 2018:

• Například finanční částkou, která umožní kvalitnější vzdělávací a umělecký program, 
 natáčení osvětových videí, vydání ALLfest Časopisu, propagaci aktuálního tématu apod.
• Zajistit speciální program v oblasti, která je tématu festivalu i vaší společnosti blízká 
 (př. ukázka vaší práce, možnost pohovořit s vašimi odborníky, dílničky pro děti, 
 ukázku výroby, poradenství, inspirace apod.)
• Dárky pro vystupující, soutěžící děti, odborné přednášející nebo dobrovolníky
• Různé materiály z výroby, které můžeme na festivalu využít pro dekoraci, k workshopům 
 a dílnám pro děti.
• Vítáme jakékoliv nabídky na podporu, včetně služeb, spolupráce a propagace
• Předání kontaktu na zajímavé osobnosti, odborníky či společnosti k další spolupráci
• Svojí přítomností a osobní pomocí na organizaci a tvorbě ALLfestu

Co nabízíme:

• Být součástí ALLfestivalu a podílet se na změnách v naší společnosti
• Prezentaci v ČasOpisu ALLfest, který vychází v 5 tis. nákladu
• Prezentaci na ALLfestivalu – dle dohody
• Logo v programu a na nových webových stránkách ALLfestivalu
• Partnerská cedulka u vybraných podporovaných aktivit
• Vstupenky na ALLfestival (dle rozsahu podpory)
• V případě většího rozsahu podpory bude dohodnuta další možná propagace vaší organizace  
 v rámci Městských Kulturních zařízení v Litoměřicích

Bližší informace ke konkrétní spoulpráci a partnerství: Mgr. Michaela Švejdová, 777007676. 
www.allfestival.cz, číslo účtu ALLfestivalu: 2400710393/2010

Alchymie daru, laskavosti a spolupráce. 
Staňte se partnery kulturně vzdělávacího a osvětového festivalu

Alchymistické Litoměřice a tvořte s námi. 
Téma ALLfestu 2018 je: 
Naplněný pracovní a osobní život / work-life balance

O ALLfestu 2018:
Rozsah vzdělávacích i kulturních 
festivalových prožitků pro všech-
ny věkové skupiny:
• 100 vzdělávacích, odborných a osvětových  
 přednášek, workshopů, diskusí
• 40 hudebních a divadelních vystoupení,  
 koncerty
• 30 vystavujících umělců
• 20 tvořivých dílen pro děti
• mentoringové stoly a poradny
• 100 prodejních stánků
• zdravé občerstvení  • cvičení
Návštěvnost: 4000 osob

Cíle festivalu
• vzdělávání a osvěta týkající se zvoleného  
 tématu Naplněný osobní i pracovní život /  
 Work-life balance inovativním stylem  
 s hlubokým kulturním prožitkem
• podpora umění, tvorby, spolupráce, 
 osobního rozvoje a celoživotního učení
• podpora uvědomělého životního stylu
• vedení ke společenské odpovědnosti, respektu, lidskosti a empatii

K letošnímu tématu naplněný osobní a pracovní život jsou zvány osobnosti a odborníci z oblasti 
trhu práce, podnikatelé, personalisté, psychologové, lékaři, koučové a motivátoři, jež mohou svým 
příběhem a znalostmi inspirovat a obohacovat každého návštěvníka od dětí po seniory. Jmenujme 
například Jaroslava Duška, Marka Dzirasu, Libora Malého, Janka Ledeckého, Viliama Poltiko-
viče, Veroniku Vieweghovou, MUDr. Jarmilu Klímovou, MUDr. Radkina Honzáka, Tomáše 
Hajzlera, doc. PhDr. Dr. phil. Lauru Janáčkovou, CSc. A mnoho dalších.

Spolupracujeme také s odbornými organizacemi, např. Vysokou školou aplikované psycholo-
gie, Mobbing Free Institut, Business & Professional Women CR nebo letos také Úřad prá-
ce, který připraví speciální karierní poradenství a testování pro návštěvníky. Pro školy budou 
letos na festivalu speciální stanoviště k jednotlivým pracovním profesím (př. záchranná služ-
ba, hasiči, piloti, herci, tanečníci, lékaři apod.), kteří dětem poskytnou sebezkušenostní zážitek  
i praktické ukázky.
ALLfestival nemá v České republice obdobu svou komplexností, unikátním rozsahem, odbor-
ností, rozmanitostí i pojetím a umožňuje účastníkům hluboký prožitek i poznání.

ALLfestival 2018
Alchymistické Litoměřice
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