
 

 

 
 
 

SZPONZORI FELHÍVÁS 
 

 

A „Nagycsalád – kis lábnyom” kampány  

családi energiatakarékossági versenyének támogatására 

 

 

 

Háttér 

A GreenDependent Egyesület (www.greendependent.org) és Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete (www.noe.hu) 2010 tavaszán energiatudatossági kampányt indított „Nagycsalád – kis 

lábnyom” címmel.  

A jövő év májusáig tartó kampány célja, hogy a nagycsaládok, családok környezet-, klíma- és 

energiahasználati tudatossága növekedjen, melyet az országban tíz helyszínen megrendezett 

„Klímabarát háztartás” című képzések és egy országos energiatakarékossági verseny 

megszervezésével kívánunk előmozdítani.  

A 2010. október végén induló, online felületen zajló verseny során a családok kreatív, játékos 

formában tanulhatnak meg „kisebb lábnyomon” élni, vagyis az energiával takarékoskodni. 

Kampányunk sajtóeszközei az országos és régiós sajtóban megjelenő figyelemfelkeltő cikkek; 

rendszeres elektronikus hírlevél, amelyet a projekt ideje alatt kéthetente küldünk ki 3000 család 

részére; projekt honlap (www.kislabnyom.hu weboldal). 

 

 

Szponzori lehetőségek, kategóriák 

1. Kiemelt támogató (pénzbeli vagy természetbeni*) 

Támogatási összeg: 200 000 Ft 

A támogatás marketing értéke: 

 A kiemelt támogató logóját minden, az energiatakarékossági versennyel és a programmal 

kapcsolatos hirdetésben, cikkben, sajtóközleményben, plakáton és szóróanyagon 

feltüntetjük, valamint a projekt honlapra is feltesszük. 

 A kiemelt támogató a díjkiosztó rendezvényen elhelyezheti molinóját. A díjkiosztót 

sajtótájékoztató követi számos média megjelenésével. 

 A kiemelt támogató logóját az elektronikus Kislábnyom hírlevélben elhelyezzük, ugyanitt 

a támogató bemutatkozhat egy PR cikk keretében. 

 

* az energiatakarékossági versenyben díjként hasznosuló energiahatékony/öko-/bio-/fair trade 

szolgáltatás vagy termék 

 

http://www.greendependent.org/
http://www.noe.hu/
http://www.kislabnyom.hu/


2. Támogató: pénzbeli támogatás 

Támogatási összeg: 50 000 Ft 

A támogatás marketing értéke: 

 A támogató logóját az energiatakarékossági versennyel és a programmal kapcsolatos 

hirdetésekben, cikkekben, szóróanyagokon és sajtóközleményben, valamint a projekt 

honlapján is feltüntetjük.  

 

3. Támogató: természetbeni támogatás: az energiatakarékossági versenyben díjként 

hasznosuló energiahatékony/öko-/bio-/fair trade szolgáltatás vagy termék  

A támogatás értéke: 50 000 Ft 

A támogatás marketing értéke: 

 A támogató logóját az energiatakarékossági versennyel és a programmal kapcsolatos 

hirdetésekben, cikkekben, szóróanyagokon és sajtóközleményben, valamint a projekt 

honlapján is feltüntetjük. 

 

 

 

További információ 

Az ajánlat nem kötelező erejű, attól minden esetben egyedi megállapodás szerint el lehet térni. 

 

Kérjük, támogassák Önök is kampányunkat, és ajándékaikkal, felajánlott nyereményeikkel 

segítsék, motiválják a családokat az energiatakarékosságban, a környezettudatos életmódban, a 

„kisebb lábnyomon” való élésben.  

 

Érdeklődés esetén kérjük, hogy keresse: 

Laurán Csabát (GreenDependent Egyesület) 

Tel.: 20/555-7991, E-mail: csaba@greendependent.org  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. 100%-ban újrahasznosított anyagból készült, Kék Angyal minősítéssel rendelkező papírra 

nyomva. 

mailto:csaba@greendependent.org

