
Ponuka  
partnerstva 2023 

Sponzorovaná komunikácia  
partnera na sociálnych sieťach  

so zameraním na región partnera.

Inzercia  
v médiách.

Tlačová správa  
v médiách.

Vyjadrenie predstaviteľa firmy na 
webe podujatia.

Možnosť použiť značku  
Partner Nášho Mesta 2023  

v danom kraji/regióne/meste.

Zverejnenie loga na 
každej dobrovoľníckej aktivite  

v rámci regiónu.

Finančná podpora dobrovoľníckych 
aktivít konajúcich sa v rámci regiónu.

+ naviac k podpore PARTNER: 

Logo hlavného partnera je  
väčšie ako logo partnera.

Vyjadrenie predstaviteľa vašej  
firmy aj v printových materiáloch.

Možnosť použiť značku  
Hlavný Partner Naše Mesto 2023.

Znásobenie vášho partnerstva  
na hodnotu 70 000 €  

(za sumu 10 000 € môžeme 
zorganizovať aktivity, ktoré  

pojmú okolo 1 500 dobrovolníkov, 
pričom hodnota ich práce je  

viac ako 70 000 €).

Umiestnenie loga na reklamných 
materiáloch k podujatiu.

Umiestnenie loga  
vo videu z podujatia.

Umiestnenie loga na webových 
stránkach (www.nadaciapontis.sk,  
www.nasemesto.sk ) a FB stránke 

Nadácie Pontis.

Vyjadrenie predstaviteľa vašej 
firmy na webe podujatia.

Umiestnenie loga v emailovej kampani  
k podujatiu a v notifikačných správach 

pre prihlásených dobrovoľníkov.

Možnosť použiť značku  
Partner Naše Mesto 2023.

Znásobenie vášho partnerstva na 
hodnotu 35 000 € (za sumu 5 000 € 
môžeme zorganizovat aktivity, ktoré 

pojmú okolo 750 dobrovoľníkov, pričom 
hodnota ich práce je viac ako 35 000 €).

(5 000 €) (10 000 €)(5 000 €)

Staňte sa  
partnerom podujatia  
Naše Mesto 2023 
Rozvíjajte spolu s nami kultúru firemného 
dobrovoľníctva prostredníctvom najväčšieho 
podujatia firemného dobrovoľníctva  
v strednej Európe.

Michal Kišša
Nadácia Pontis

Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
michal.kissa@nadaciapontis.sk

+421 917 429 985

Logo generálneho partnera je väčšie ako 
logá hlavného partnera a partnerov.

Vyjadrenie predstaviteľa vašej  
firmy aj v printových materiáloch.

Možnosť použiť značku  
Generálny Partner Naše Mesto 2023.
 
Welcome speech na CEO aktivite. 

Video z dobrovoľníckej aktivity  
vašich zamestnancov.

Znásobenie vášho partnerstva na hodnotu 
100 000 € (za sumu 15 000 € môžeme 
zorganizovať aktivity, ktoré pojmú okolo 
2 300 dobrovoľníkov – hodnota ich práce 
je viac ako 100 000 €).

Generálny 
partner
(20 000 €)

+ naviac k podpore 
HLAVNÝ PARTNER: 

Partner Hlavný 
partner

Regionálny
partner


