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WYJĄTKOWE WYDARZENIE W SKALI EUROPY 

FORUM TATO.NET to unikalne w skali europejskiej spotkanie ojców 
dedykowane ważnym ojcowskim tematom. Zjazd wypełniają prelekcje, 
warsztaty, spotkania w grupach i na stoiskach. Zaproszeni eksperci 
dzielą się wiedzą, a uczestnicy – swoim doświadczeniem. Podczas 
uroczystej gali wręczana jest nagroda MAXa dla ojców i instytucji, 
którzy pomagają innym na nowo odkrywać ojcostwo.

CORAZ WIĘKSZE 
ZAINTERESOWANIE

Z roku na rok coraz więcej ojców przyjeżdża 
na FORUM TATO.NET. W 2010 r. było
to niespełna 100 mężczyzn, w 2017 r. 

ponad 700. W tym roku przygotowywane 
jest miejsce dla 1000 uczestników. Rośnie 

też zainteresowanie ze strony coraz 
poważniejszych mediów oraz partnerów 

biznesowych. Dzięki tej współpracy zasięg 
informacji o FORUM TATO.NET liczony 

jest już w milionach osób.

PATRONAT HONOROWY
FORUM TATO.NET 2017

statuetka
nagrody MAX
za odkrywanie
ojcostwa

WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY

Program FORUM TATO.NET współtworzą eksperci i praktycy z różnych 
krajów: Polski, Wielkie Brytanii, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Francji

i Stanów Zjednoczonych. Poruszane są kwestie dotyczące wychowania 
dzieci, rozwoju osobistego ojców, godzenia obowiązków zawodowych

i rodzinnych, społecznego klimatu wokół ojcostwa. Po każdym FORUM 
TATO.NET wydawana jest publikacja z nagraniami  wystąpień.

14 lat pracy z ojcami

10 000+ ojców  i 500+ mam
- absolwentów WarszTatów

60 aktywnych Klubów Ojca

30 000 dzieci w 12 krajach 
- aktualny zasięg oddziaływania

1 przekonanie - wspierając ojców, 
wspieramy całe rodziny 

TATO.NET W LICZBACH

{
PARTNERZY
FORUM TATO.NET DO 2017

Dr Ken Canfield (USA)
Rada Programowa Tato.Net



 

W trakcie Forum Tato.Net mają 
Państwo wyjątkową okazję spotkania 
z tysiącem odpowiedzialnych i 
zaangażowanych ojców. To możliwość  
zaprezentowania swojej marki, 
nawiązania nowych relacji 
biznesowych, pozyskania nowych 
odbiorców i kontrahentów.

NASZYCH WYSTAWCÓW 
TRAKTUJEMY INDYWIDUALNIE

szczegółowy zakres każdej oferty 
współpracy opracowujemy

na etapie negocjacji.

PROFIL UCZESTNIKA FORUM:

{ mężczyzna w wieku 28-42 lat

ojciec co najmniej dwójki dzieci

wyższy niż średni status materialny



 

Opłata za 2m2 przestrzeni:

1700 zł brutto

UWAGA
proponujemy atrakcyjne rabaty

i rozliczenia barterowe dla organizacji 
wspierających rodzinę i prowadzących 

działalność pożytku publicznego.

DODATKOWO OTRZYMUJECIE PAŃSTWO:

identyfikator wstępu na Forum (2 szt.)

1 miejsce parkingowe

wpis do zeszytu konferencyjnego uczestnika 
(maksymalnie 100 słów) wraz z danymi 
kontaktowymi, opisem firmy i produktów

wpis na stronę internetową Forum
(logo firmy wraz z opisem działalności 
– do 100 słów w języku polskim)

informacja w newsletterze wysyłanym do 
15.000 odbiorców



ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Nr konta:
PL32 1090 2688 0000 0001 3274 5411

       MACIEJ KUCHAREK
tel. 793 102 635 

maciej.kucharek@tato.net 

www.forum.tato.net
email: info@tato.net

Fundacja Cyryla i Metodego




