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KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY
Dlaczego warto zostać sponsorem lub 
partnerem Forum Tato.Net? Ze względu 
na korzyści dla Twojej marki. Wzmocnisz 
jej wizerunek zarówno w oczach 
klientów, jak i pracowników.

MARKA OCZAMI KLIENTÓW

Inicjatywa Tato.Net od szesnastu lat wspiera ojców
w coraz lepszym pełnieniu ich roli. Tak naprawdę 
ostatecznymi beneficjentami tych działań są dzieci,
dla których obecność zaangażowanego taty okazuje się 
niezwykle korzystna. 

Zostając partnerem Forum Tato.Net dajesz wyraz 
wartościom takim jak: wsparcie dla rodziny, pogłębianie 
relacji ojca z dzieckiem, odpowiedzialne rodzicielstwo. 
Sponsoring Forum to doskonała szansa na mądre, 
przemyślane i korzystne działania z obszaru CSR.

MARKA OCZAMI PRACOWNIKÓW

Współcześnie, w czasach „rynku pracownika”, warto 
budować korzystny wizerunek marki wśród obecnych

i przyszłych pracowników. Jakie są kryteria wyboru 
najlepszego pracodawcy? Dla coraz większej liczby osób 
kluczowe jest znalezienie środowiska, które umożliwia 
zachowanie work-life balance. Poszukują pracy, która 

umożliwi im stawanie się coraz lepszym rodzicem.

Dołączając do sponsorów Forum dajesz jasny komunikat 
członkom swojego zespołu: „Chcę, abyś rozwijał się nie 

tylko jako pracownik, ale również jako tata”. 



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 c dla oj ów i instytucji, 
którzy pomagają innym na nowo odkrywać ojcostwo.

CORAZ WIĘKSZE 
ZAINTERESOWANIE

W POPRZEDNICH LATACH
WSPIERALI NAS

 Statuetka 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. Prelegenci podejmują kwestie dotyczące wychowania 
dzieci, rozwoju osobistego ojców, godzenia obowiązków zawodowych

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

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 

TATO.NET W LICZBACH

{

Dr Ken Canfield (USA)
Rada Programowa Tato.Net

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.

CZEKAMY NA POTWIERDZENIE PRZYZNANIA
PATRONATU W TYM ROKU.



PARTNER WSPIERAJĄCY

4 500 ZŁ
WARTOŚĆ SPONSORINGU

NETTO

KORZYŚCI:

logo Sponsora wewnątrz materiałów 
dla uczestników Forum Tato.Net

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

przez podjęcie sponsoringu jako:

Zapraszamy Państwa do włączenia się w organizację

FORUM TATO.NET 



SPONSOR SREBRNY

15 000 ZŁ
WARTOŚĆ SPONSORINGU

NETTO

KORZYŚCI:

logo Sponsora wewnątrz materiałów
dla uczestników Forum Tato.Net

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

pula 5 biletów (w tym 2 bilety
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

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

przez podjęcie sponsoringu jako:

Zapraszamy Państwa do włączenia się w organizację

FORUM TATO.NET 

pakietu Premium)



SPONSOR ZŁOTY

40 000 ZŁ
WARTOŚĆ SPONSORINGU

NETTO

KORZYŚCI

logo Sponsora na okładce materiałów
dla uczestników Forum Tato.Net

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

informacja o Sponsorze w materiałach prasowych

możliwość przeprowadzenia szkolenia dla Państwa pracowników
w obszarze podnoszenia kompetencji ojcowskich oraz godzenia
obowiązków rodzinnych i zawodowych

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

przez podjęcie sponsoringu jako:

Zapraszamy Państwa do włączenia się w organizację

FORUM TATO.NET 

pula 10 biletów (w tym 5 biletów pakietu Premium
na Forum Tato.Net dl Państwa pracowników, partnerów

mailing z informacją o Sponsorze do subskrybentów newslettera Tato.Net
(ponad 15 tys. odbiorców)

możliwość przekazania materiałów promocyjnych Sponsora uczestnikom FORUM Tato.Net

możliwość emisji spotu reklamowego Sponsora przed rozpoczęciem Sesji Plenarnej 
w Sali Głównej Obrad

informacja o Sponsorze na fanpage'u Inicjatywy Tato.Net na Facebooku
(ponad 14 tysięcy obserwujących użytkowników).



PORÓWNANIE OFERT
DLA SPONSORA

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

informacja o Sponsorze w materiałach prasowych
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3 bilety 5 biletów
(2 Premium)

10 biletów
(5 Premium)

25biletów
(15 Premium)
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4.500 zł 15.000 zł 40.000 zł 120.000 zł

+ www.tato.net + www.tato.net

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

możliwość przeprowadzenia szkolenia dla Państwa
pracowników w obszarze podnoszenia kompetencji
ojcowskich oraz godzenia obowiązków rodzinnych
i zawodowych



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




