ALLfest 2020

Alchymistické Litoměřice

Informace pro partnery
ALLfestu

Festival se koná 17. – 19. 5. 2020
Letošní téma: Láska, vzájemnost, empatie

Možnosti prezentace:
• Vzájemná spolupráce
• Partnerství či sponzoring
• Mediální partner
• Inzerce v ČasOpisu ALLfest
• Propagace na ALLfestu
• Logo v programu a na webu

Kontakt:
Mgr. Michaela Švejdová

ALLfest.cz, s.r.o.
e-mail: allfest.cz@gmail.com
telefon: 777 00 76 76

Naďa Peksová, info koordinátorka:
allfestinfo@email.cz, tel: 603 146 344
www.ALLfest.cz
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Alchymistické Litoměřice
Spolupracujte a tvořte s námi.
Partneři a sponzoři ALLfestu 2020:
• Finanční podpora nám umožní kvalitnější vzdělávací, prožitkový a umělecký program. Rozvoj osvětových a vzdělávacích aktivit, vydání ALLfest Časopisu, natáčení edukačních rozhovorů.
• Vytvořte s námi jedinečný program v oblasti, která je vaší společnosti blízká: (ukázky vaší
práce či výroby, poradenství, inspirace)
• Poskytněte materiály z výroby k tvorbě, workshopům a dílničkám pro děti, dekoraci, prožitku, zapůjčení elektrotechniky či vašich speciálních produktů (papíry, látky, koberce, železné tyče,
květiny).
• Propagační předměty a vaše služby jako dárky pro dobrovolníky, odměny pro děti, účinkující.
• Nabídněte vlastní služby, kontakty či znalosti v rámci festivalu, při organizaci, dobrovolnictví, dekoraci, umění, tvoření s dětmi, důchodci, handicapovanými apod.
Nabízíme:
• Být součástí ALLfestu a aktivně se podílet na změnách v naší společnosti
• Prezentaci v ČasOpisu ALLfest
• Logo v programu a na nových webových stránkách ALLfestu
• Partnerská cedulka u vybraných podporovaných aktivit
• Vstupenky na ALLfest pro vaše zaměstnance či VIP (dle rozsahu podpory)
• Prezentaci na ALLfestu – dle dohody
• V případě většího rozsahu podpory bude dohodnuta další možná propagace vaší organizace
v rámci Městských Kulturních zařízení v Litoměřicích
Bližší informace: Mgr. Michaela Švejdová, 777007676. www.ALLfest.cz,
Naďa Peksová, 603 146344, allfestinfo@email.cz www.ALLfest.cz

O ALLfestu 2020:
Rozsah kulturně uměleckých
a vzdělávacích prožitků pro
všechny věkové skupiny:
• 100 přednášejících vzdělávací, odborné
a osvětové přednášky, workshopy,
diskuse
• 30 hudebních vstupů, vystoupení,
koncerty, divadlo
• 30 vystavujících umělců
umělecké sympozium
• 20 tvořivých dílen pro děti
a dětské koutky
• Módní přehlídky
• Mentoringové stoly a poradny
• ALLfest seznamka
• Chrám ticha
• Červený stan pro ženy
• Mužská zóna
• 100 prodejních stánků
• Zdravé občerstvení
• Cvičení
Návštěvnost: 4000 osob
Cíle kulturně vzdělávacího, uměleckého a osvětového festivalu ALLfest
• Rozvoj lidskosti, vzájemného respektu, empatie a společenské odpovědnosti
• Podpora lidského ducha, umění, tvorby, spolupráce a uvědomělého životního stylu
• Hluboký prožitek přítomnosti, inspirace, sdílení a lepší budoucnost pro naše děti
• Celoživotní vzdělávání
• Rozvoj regionů

Dary a podpora. Bankovní spojení: Fio banka č. účtu: číslo účtu:
2400710393/2010
Doručovací adresa: ALLfest, Městská kulturní zařízení, Tyršovo
náměstí 68, 412 01 Litoměřice
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