„

WYJĄTKOWE
WYDARZENIE
W SKALI EUROPY

Robert Friedrich "Litza"
muzyk

Krzysztof Hołowczyc
mistrz rajdowy

Przemysław Babiarz
dziennikarz, komentator sportowy

OFERTA DLA
SPONSORA

PARTNERA
KORPORACYJNEGO
Dariusz Kowalski
aktor

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 tematycznych. Zaproszeni eksperci
dzielą się wiedzą, a uczestnicy – swoim doświadczeniem. Podczas
uroczystej gali wręczana jest nagroda MAX dla ojców i instytucji,
którzy pomagają innym na nowo odkrywać ojcostwo.

WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY
Program FORUM TATO.NET współtworzą eksperci i praktycy z różnych krajów
Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Francji i Stanów Zjednoczonych.

Dr Ken Canfield (USA)
Rada Programowa Tato.Net

CORAZ WIĘKSZE
ZAINTERESOWANIE
Liczba uczestników FORUM
TATO.NET rośnie każdego roku. W
2010 r. było to niespełna 100 ojców, w
2019 r. - blisko 800. Wzrasta również
zainteresowanie ogólnopolskich
mediów oraz partnerów biznesowych.
Dzięki tej współpracy zasięg
informacji o FORUM TATO.NET
liczony jest już w milionach osób.

Statuetka MAX
za odkrywanie
ojcostwa

{

TATO.NET W LICZBACH
16 lat pracy z ojcami
ponad 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

INICJATYWA
TATO.NET
2019

TAKI BYŁ TEN ROK!
nominowanie przedstawiciela Tato.Net
do Rady Rodziny przy Premierze RP

3 nowe poradnikowe publikacje
dla ojców wydane przez Tato.Net
(dotyczące pracy wewnętrznej, relacji
z synem i relacji z córką)

1740 indywidualnych Tato Planów
przygotowanych przez ojców podczas
tegorocznych warsztatów
przeprowadzonych dla 78 grup
w 5 krajach

32 600 subskrybentów korzystających

984 godziny rozmów ojców
z nastoletnimi córkami podczas spotkań
"Tato&Córka - nowe spojrzenie"

co tydzień z motywacyjnego newslettera
Tato.Net

14 tysięcy kilometrów pokonanych

Tato.Net

wodnymi szlakami przez duety tato
i syn podczas wakacyjnych spływów
kajakowych Wielka Przygoda

772 uczestników dwóch edycji

2431 listów od uczniów z klas czwartych

620 spotkań w Ojcowskich Klubach

Forum Tato.Net
kampania "Mądrość & Skuteczność"
w mediach docierających do ponad
7% Polaków

z 396 szkół podstawowych biorących
udział w V edycji konkursu List do Taty.
W akcję włączyło się 33 Senatorów RP
z różnych opcji politycznych, którzy
podjęli się roli jurorów.

ZASIĘG
PROMOCJI
Grupa docelowa mężczyźni 18-65 lat
z miast minimum 10.000+
Facebook 16.000+ Fanów
Youtube, twitter, instagram
32.000+ Subskrybentów newslettera
Wsparcie Partnerów Medialnych
Społeczności Ambasadorów Tato.Net
Społeczność portalu Tato.Net
Ponad 1000 ojców – w trakcie 2 edycji
Forum Tato.Net
Ponad 2000 Członków Ojcowskich Klubów
Dotarcie do 7% Polaków czyli
ok. 2.600.000 odbiorców

Firmy,

z którymi chcemy
współpracować

Firmy, których
klientami są
mężczyźni 30+

Firmy chcące
pomagać
rodzinie

Firmy
Rodzinne

Firmy, które chcą
mieć wkład w
misję społeczną

Firmy wiarygodne,
które oferują produkty
lub usługi wysokiej
jakości

Zapraszamy Państwa do włączenia się w organizację

FORUM TATO.NET
przez podjęcie sponsoringu jako:

PARTNER WSPIERAJĄCY

KORZYŚCI:
logo Sponsora wewnątrz materiałów
dla uczestników Forum Tato.Net

6000 zł rocznie
lub 500 zł/msc
WARTOŚĆ SPONSORINGU

publikacja logo (z linkiem) na stronie www.forum.tato.net
pula 3 biletów na Forum dla Państwa pracowników, partnerów

Naszych Sponsorów
traktujemy indywidualnie szczegółowy zakres każdej
oferty współpracy
opracowujemy na etapie
negocjacji.

KONTAKT
TEL: 601 205 596
EMAIL: INFO@TATO.NET
WWW.FORUM.TATO.NET

Zapraszamy Państwa do włączenia się w organizację

FORUM TATO.NET
przez podjęcie sponsoringu jako:

SPONSOR SREBRNY

KORZYŚCI:
logo Sponsora wewnątrz materiałów
dla uczestników Forum Tato.Net

12000 zł rocznie
lub 1000 zł/msc
WARTOŚĆ SPONSORINGU

publikacja logo (z linkiem) na stronie www.forum.tato.net
pula 5 biletów (w tym 2 bilety pakietu Premium)
na Forum Tato.Net dla Państwa pracowników, partnerów
informacja o Sponsorze w materiałach prasowych
możliwość przeprowadzenia szkolenia dla Państwa
pracowników w obszarze podnoszenia kompetencji ojcowskich
oraz godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych
artykuł sponsorowany na stronie Tato.Net

Naszych Sponsorów
traktujemy indywidualnie szczegółowy zakres każdej
oferty współpracy
opracowujemy na etapie
negocjacji.

KONTAKT
TEL: 601 205 596
EMAIL: INFO@TATO.NET
WWW.FORUM.TATO.NET

Zapraszamy Państwa do włączenia się w organizację

FORUM TATO.NET
przez podjęcie sponsoringu jako:

SPONSOR ZŁOTY

KORZYŚCI
logo Sponsora na okładce materiałów
dla uczestników Forum Tato.Net

48000 zł rocznie
lub 4000 zł/msc
WARTOŚĆ SPONSORINGU

publikacja logo (z linkiem) na stronie www.forum.tato.net
oraz www.tato.net
pula 10 biletów (w tym 5 biletów pakietu Premium
na Forum Tato.Net dl Państwa pracowników, partnerów
informacja o Sponsorze w materiałach prasowych
możliwość przeprowadzenia szkolenia dla Państwa pracowników
w obszarze podnoszenia kompetencji ojcowskich oraz godzenia
obowiązków rodzinnych i zawodowych
mailing z informacja o Sponsorze do subskrybentów newslettera Tato.Net
(ponad 32.000 odbiorców)

Naszych Sponsorów
traktujemy indywidualnie szczegółowy zakres każdej
oferty współpracy
opracowujemy na etapie
negocjacji.

informacja o Sponsorze na fanpage'u Inicjatywy Tato.Net na Facebooku
(ponad 16.000 obserwujących użytkowników)
możliwość przekazania materiałów promocyjnych Sponsora uczestnikom FORUM Tato.Net
możliwość emisji spotu reklamowego Sponsora przed rozpoczęciem Sesji Plenarnej
w Sali Głównej Obrad
artykuł sponsorowany na stronie Tato.Net
ekspozycja Sponsora podczas 2 edycji Forum Tato.Net (rollupy, stoisko firmowe)
10 książek z biblioteki Tato.Net dla pracowników firmy
możliwość wykorzystania loga Tato.Net we własnych materiałach promocyjnych,
używania sformułowania „Partner Tato.Net”
KONTAKT
TEL: 601 205 596
EMAIL: INFO@TATO.NET
WWW.FORUM.TATO.NET

Zapraszamy Państwa do włączenia się w organizację

FORUM TATO.NET
przez podjęcie sponsoringu jako:

PARTNER STRATEGICZNY

KORZYŚCI:
logo Sponsora na okładce materiałów
dla uczestników Forum Tato.Net

120000 zł rocznie
lub 10000 zł/msc

publikacja logo (z linkiem) na stronie www.forum.tato.net
oraz www.tato.net

WARTOŚĆ SPONSORINGU

pula 25 biletów (w tym 15 biletów Premium)
na Forum Tato.Net dla Państwa pracowników, partnerów
informacja o Sponsorze w materiałach prasowych
możliwość przeprowadzenia szkolenia dla Państwa pracowników
w obszarze podnoszenia kompetencji ojcowskich oraz godzenia
obowiązków rodzinnych i zawodowych
mailing z informacja o Sponsorze do subskrybentów newslettera Tato.Net
(ponad 32.000 odbiorców)
informacja o Sponsorze na fanpage'u Inicjatywy Tato.Net na Facebooku
(ponad 16.000 obserwujących użytkowników)
możliwość przekazania materiałów promocyjnych Sponsora uczestnikom FORUM

Naszych Sponsorów
traktujemy indywidualnie szczegółowy zakres każdej
oferty współpracy
opracowujemy na etapie
negocjacji.

możliwość emisji spotu reklamowego Sponsora przed rozpoczęciem Sesji Plenarnej w Sali Głównej Obrad
10 voucherów na szkolenie „7 sekretów efektywnego ojcostwa” dla pracowników Firmy
– rozwijające umiejętności godzenia pracy i życia rodzinnego
prezentacja jako Partnera Strategicznego przez Organizatorów podczas otwarcia
Forum Tato.Net (powitanie na scenie wraz z informacją o firmie do 5 zdań)
możliwość emisji spotu reklamowego (max 30 sek.) na monitorach LCD
zlokalizowanych w miejscu organizacji Forum
wystawienie roll-upa w przestrzeni sceny Forum
akcje specjalne – do ustalenia
artykuł sponsorowany na stronie Tato.Net
ekspozycja Sponsora podczas 2 edycji Forum Tato.Net (rollupy, stoisko firmowe)
10 książek z biblioteki Tato.Net dla pracowników firmy
możliwość wykorzystania loga Tato.Net we własnych materiałach promocyjnych,
używania sformułowania „Partner Tato.Net”
możliwość rozdania materiałów Sponsora na spotkaniach OK i warsztatach
możliwość przeprowadzenia wspólnej kampanii społecznej z Tato.Net

KONTAKT
TEL: 601 205 596
EMAIL: INFO@TATO.NET
WWW.FORUM.TATO.NET

SCHEMAT

FINANSOWANIA
TATO.NET

DZIAŁANIA
WYDAWNICZE

PROGRAMY
EDUKACYJNE
DLA OJCOWSKICH
KLUBÓW

DZIAŁANIA
PROMOCYJNE

OPRACOWANIE
SZKOLEŃ
KOSZTY
BIUROWE

BUDŻET

ORGANIZACJA
WYDARZEŃ

TATO.NET

ORGANIZACJA
WARSZTATÓW

WYNAGRODZENIA
RACHUNKI
CZYNSZ
TRANSPORT

PROWADZENIE
PORTALU

PARTNER
WSPIERAJĄCY

SPONSOR
SREBRNY

SPONSOR
ZŁOTY

PARTNER
STRATEGICZNY

PORÓWNANIE OFERT
DLA SPONSORA

str.
wewn.

str.
wewn.

str.
zewn.

str.
zewn.

logo Sponsora w materiałach
dla uczestników Forum (1000 egz.)
publikacja logo Sponsora (z linkiem)
na stronie www.forum.tato.net
pula biletów na Forum dla pracowników,
partnerów

3 bilety

5 biletów

(2 Premium)

+ www.tato.net

+ www.tato.net

10 biletów

25biletów

(5 Premium)

(15 Premium)

1x

3x

48000 zł rocznie
lub 4000 zł/msc

120000 zł rocznie
lub 10000 zł/msc

informacja o Sponsorze w materiałach prasowych
możliwość przeprowadzenia szkolenia dla Państwa
pracowników w obszarze podnoszenia kompetencji
ojcowskich oraz godzenia obowiązków rodzinnych
i zawodowych
mailing do subskrybentów „e-Biuletynu dla taty”
(ponad 15 tys. odbiorców)
informacja na fanpage FB Inicjatywy Tato.Net
(+ 12 tys. obserwujących)
możliwość przekazania materiałów
promocyjnych Sponsora uczestnikom Forum
możliwość emisji spotu reklamowego Sponsora
przed rozpoczęciem Sesji Plenarnej
w Sali Głównej obrad
możliwość emisji spotu reklamowego Sponsora
(max 30 sek.) na monitorach LCD w miejscu
organizacji Wydarzenia
wystawienie roll-upa Sponsora w przestrzeni
sceny Forum
prezentacja jako Partnera Strategicznego przez
Organizatorów podczas otwarcia Konferencji
(powitanie na scenie wraz z informacją
o Partnerze do 5 zdań)
10 voucherów na szkolenie „7 sekretów
efektywnego ojcostwa” dla pracowników Firmy
– rozwijające umiejętności godzenia pracy i życia
rodzinnego
akcje specjalne – do ustalenia

6000 zł rocznie
lub 500 zł/msc

12000 zł rocznie
lub 1000 zł/msc

Naszych Sponsorów traktujemy indywidualnie - szczegółowy zakres każdej oferty współpracy opracowujemy na etapie negocjacji.

PRZYWILEJE:

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU
www.forum.tato.net
email: info@tato.net

DARIUSZ CUPIAŁ

601 205 596
dariusz.cupial@tato.net

KATARZYNA WAC

781 347 819
katarzyna.wac@tato.net

Nr konta:
Fundacja Cyryla i Metodego
PL32 1090 2688 0000 0001 3274 5411

