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Szanowni Państwo,

kiedy w ubiegłym roku planowaliśmy pierwszą edycję ekologicznego festiwalu online EKOfeston, nie 
spodziewaliśmy się tak wielkiego sukcesu! W  wydarzeniu wzięły udział tysiące osób z różnych części 
kraju. Oglądały nas całe grupy przedszkolne i szkolne klasy, gdyż wydarzenie było transmitowane 
podczas lekcji on-line w całej Polsce. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych komentarzy i zapewnień, 
że takie działania są bardzo potrzebne, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej. 

W tym roku nie będzie inaczej! 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi ponownie zapraszamy na EKOfeston, 
czyli ogólnopolski festiwal ekologii w największym plenerze świata. W Internecie.

Przygotowywany przez nas  EKOfeston to połączenie  wiedzy i atrakcji adekwatnych do wieku, potrzeb, 
predyspozycji i zainteresowań dzieci, a także, co bardzo ważne,  dorosłych. Chodzi bowiem o to, aby 
udział w wydarzeniu mógł wziąć każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, bo edukacja 
ekologiczna jest wspólną potrzebą nas wszystkich.

Podczas festiwalu nie zabraknie treści poświęconych gospodarowaniu odpadami i wodą, a także 
ochronie  klimatu, powietrza, bioróżnorodności oraz naszego zdrowia. Przeprowadzimy kreatywne 
warsztaty recyklingowe i konkursy, jak również porozmawiamy z inspirującymi osobami: ekspertami 
i pasjonatami. A co więcej, nawiążemy dialog z uczestnikami festiwalu, dając im poczucie, że ich 
obecność jest ważna, dostrzegalna i satysfakcjonująca.

W związku z Państwa proekologicznym podejściem i zaangażowaniem w społeczną odpowiedzialność 
biznesu,  zapraszamy Państwa do wsparcia naszej inicjatywy i dołączenia do grona Partnerów 
wyjątkowego wydarzenia, jakim jest ekologiczny festiwal online EKOfeston. 

Zachęcam do poznania naszej oferty i mam nadzieję, że będziecie Państwo chcieli współtworzyć z nami 
ten projekt, kierując się potrzebą osiągania wspólnego celu, jakim jest skuteczna edukacja ekologiczna 
społeczeństwa. 

Małgorzata Masłowska-Bandosz
dyrektor ds. edukacji ekologicznej 



BEZPŁATNE wydarzenie 
z podziałem na bloki dla dzieci i dorosłych

DLACZEGO?
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2 2  k w i e t n i a  2 0 2 2  r.

Dla Ziemi

KIEDY? CZAS TRWANIA? 5 h JAK? O n l i n e

ekofeston.abrys.pl



Festiwal  onl ine – dlaczego warto?

▪ w czasach ograniczonego kontaktu organizacja wydarzeń on-line może być jedyną możliwością relacji 
biznesowych oraz przekazywania wiedzy i informacji na temat działań z zakresu edukacji ekologicznej

▪ wydarzenia on-line skupiają większą ilość osób rzeczywiście zainteresowanych tematem

▪ organizacja wydarzenia on-line może być możliwością dotarcia do osób, mających wpływ na stan 
środowiska (mieszkańców, uczniów i studentów)

▪ współpraca daje możliwość współtworzenia ważnego projektu, będącego wspólną odpowiedzią na 
aktualne potrzeby edukacji ekologicznej

▪ współpraca przyczyni się do podtrzymania ciągłości procesu edukacji ekologicznej społeczeństwa
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Festiwal online – dodatkowe korzyści

▪ nagranie z przebiegu festiwalu zostanie udostępnione do odtworzenia

▪ zasięg wydarzenia będzie nieograniczony – udział w wydarzeniu będzie bezpłatny i możliwy 
dla wszystkich

▪ w ramach współpracy przygotujemy materiały promocyjne: plakaty, banery do mediów 
społecznościowych, stronę wydarzenia, informację prasową i materiały podsumowujące spotkanie

▪ zapewniamy szeroką promocję wydarzenia (mailingi, portale społecznościowe, wysyłkę zaproszeń online, 
portale ekoedu.com.pl i portalkomunalny.pl)

▪ wydarzenie poprowadzi doświadczony zespół, zajmujący się na co dzień edukacją ekologiczną

▪ wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem platform Vimeo oraz Facebook Live
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CO ZAPEWNIAMY? 
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▪ profesjonalny sprzęt i obsługę audiowizualną oraz prowadzenie wydarzenia przez doświadczony zespół 
edukatorów

▪ kompleksową realizację wydarzenia: opracowanie scenariusza i programu festiwalu, zaproszenie 
ekspertów

▪ przeprowadzenie cyklu prelekcji i pogadanek, poświęconych środowisku (tematyka: odpady, zero waste, 
klimat, woda)

▪ przeprowadzenie warsztatów kreatywnego wykorzystania odpadów, zero waste, warsztaty tworzenia 
ekologicznych kosmetyków

▪ inspirujące spotkania z ekspertami i pasjonatami

▪ spektakl ekologiczny oraz czytanie na ekranie dla najmłodszych 

▪ odpowiedzi na pytania uczestników w czasie rzeczywistym, organizacja konkursów w sieci i „na żywo” 



ZOBACZ NASZĄ POPRZEDNIĄ REALIZACJĘ!
I ODWIEDŹ STRONĘ ekofeston.abrys.pl
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https://ekofeston.abrys.pl/


▪ zamieszczenie logotypu na materiałach promocyjnych: plakatach, banerach do mediów 
społecznościowych, stronie wydarzenia, informacji prasowej i materiałach podsumowujących 
spotkanie

▪ zamieszczenie logotypu w mailingu (wysyłka do bazy ok. 9 tys. odbiorców branżowych)

▪ zamieszczenie logotypu na stronie tytułowej podczas wydarzenia

▪ możliwość zaproszenie na wydarzenie własnej grupy odbiorców

▪ emisja logotypu partnera przed i w przerwie podczas wydarzenia  

2 500 ZŁ NETTO   
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PARTNER – PAKIET  PODSTAWOWY
KORZYŚCI 



PARTNER SPECJALNY - PAKIET  ROZSZERZONY  
KORZYŚCI 

▪ zamieszczenie logotypu na materiałach promocyjnych: plakatach, banerach do mediów 
społecznościowych, stronie wydarzenia, informacji prasowej i materiałach podsumowujących 
spotkanie

▪ zamieszczenie logotypu w mailingu (wysyłka do bazy ok. 9 tys. odbiorców branżowych)

▪ zamieszczenie logotypu na stronie tytułowej podczas wydarzenia

▪ emisja materiału reklamowego nadesłanego przez partnera przed 
i w przerwach podczas wydarzenia

▪ emisja logotypu partnera w przerwie przed i podczas wydarzenia  

▪ przygotowanie spersonalizowanych zaproszeń w formie elektronicznej w celu zamieszczenia na 
stronie, profilach społecznościowych oraz wysyłki materiału przez klienta do własnej bazy 
odbiorców 

▪ możliwość zaproszenia na wydarzenie własnej grupy odbiorców 

5 000 ZŁ NETTO   
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PARTNER STRATEGICZNY – PAKIET  ROZSZERZONY

▪ zamieszczenie logotypu partnera strategicznego na materiałach promocyjnych: plakatach, banerach do 
mediów społecznościowych, stronie wydarzenia, informacji prasowej i materiałach podsumowujących 
spotkanie

▪ objęcie partnerstwem wybranego bloku działań (warsztaty recyklingowe, pogadanki i prelekcje 
tematyczne, spotkanie z ekspertem, ekobajka, przedstawienie i umieszczenie logotypu partnera podczas 
wydarzenia)

▪ zamieszczenie logotypu partnera strategicznego w mailingu 
(wysyłka do bazy ok. 9 tys. odbiorców branżowych)

▪ zamieszczenie logotypu partnera strategicznego na stronie tytułowej podczas wydarzenia

▪ emisja materiału reklamowego nadesłanego przez partnera przed i w przerwach podczas wydarzenia

▪ emisja logotypu partnera strategicznego partnera przed i w przerwie podczas wydarzenia  

▪ przygotowanie spersonalizowanych zaproszeń w formie elektronicznej w celu zamieszczenia na 
stronienie, profilach społecznościowych oraz wysyłki materiału przez klienta do własnej bazy odbiorców   

▪ możliwość tematycznego wystąpienia partnera 

▪ spersonalizowany film zapraszający na wydarzenie
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7 000 ZŁ NETTO   

KORZYŚCI 



Przygotowanie spersonalizowanych zaproszeń w formie 
elektronicznej w celu zamieszczenia na stronie, profilach 
społecznościowych oraz wysyłki materiału przez klienta 
do własnej bazy odbiorców.

1500 ZŁ NETTO 

3000 ZŁ NETTO

Emisja materiału reklamowego, nadesłanego przez 
partnera, w przerwach podczas wydarzenia.

EMISJA MATERIAŁU REKLAMOWEGO

Opracowanie promocyjnego materiału filmowego 
z materiałów nadesłanych przez partnera, do emisji 
w czasie festiwalu.

OPRACOWANIE MATERIAŁU FILMOWEGO

1000 ZŁ NETTO

SPERSONALIZOWANE ZAPROSZENIA

Ufundowanie nagród dla laureatów konkursu – gry 
merytoryczne z zakresu ochrony powietrza, wody 
i odpadów.

1000 ZŁ NETTO

UFUNDOWANIE NAGRÓD
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PROMOCJA INDYWIDUALNA



Małgorzata Masłowska-Bandosz
dyrektor ds. edukacji ekologicznej

tel. 784 001 823
m.maslowska@abrys.pl

Mikołaj Maternik
kierownik kreatywny

tel. 539 549 454
m.maternik@abrys.pl

Kinga Potocka
koordynator projektów edukacyjnych

tel. 784 001 817
k.potocka@abrys.pl

EKOFESTON – OFERTA WSPÓŁPRACY

KONTAKT 



ABRYS SP. Z O.O.

Dział Edukacji Ekologicznej

ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

T. +48 655 81 43/00

edukacja@abrys.pl

www.abrys.pl

www.ekoedu.com.pl

ABRYS dla środowiska

Ekoedu.com.pl

ABRYS

ekoedu.com.pl

ekofeston.abrys.pl


