Ve stopách předků
Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou
spolupráce při realizaci projektu Ve stopách předků.
Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o odkazu našich předků, jejich
životě a kulturním dědictví.
Části projektu:
1) Vydání mapy ČR – Bohemia Ve
stopách předků – zařazení vaší expozice či nabídky do mapy zážitků, která bude rozdělena tematicky podle historického období - např. Výlety
do pravěku, Ve stopách lovců mamutů, Ve stopách Keltů, Ve stopách Slovanů, Ve stopách Germánů, Výlety do
středověku, apod. Zařazení je zdarma.
Mapa bude mít formát A2, barevný tisk
a bude v nákladu 10 000 ks. Chcete-li
se více prezentovat, tak jsou možnosti
příplatků.
2) Rodinná soutěž - Vydejte se ve stopách předků, která je určena pro rodiny
s dětmi. Soutěž bude probíhat od června do září na vybraných místech a akcích. Návštěvníci dostanou na vybraných místech se vstupenkou soutěžní kartičku formátu sběratelské karty. Kartička bude mít oboustranný tisk
a bude obsahovat fotografii místa, krátkou prezentaci, kontakt a soutěžní otázku. Správné odpovědi budou získány
při návštěvě vybraného místa. Odpovědi budou slosovatelné, výherci získají věcné ceny - volné vstupenky, vouchery, repliky mincí, knihy, atd. Speciální odměnu získá ten, kdo navštíví nejvíce míst. Odpovědi se vyplní on-line na webu. Kartičky bude možné sbírat do sběratelského alba.

4) Prezentace Vašich akcí na internetu:
- jednorázová pozvánka v kalendáři
akcí zdarma
- jednorázová pozvánka na hlavní stránce na jeden měsíc 250 Kč
- banner s proklikem na hlavní stránce
na jeden měsíc 1000 Kč
- nebo celoroční spolupráce - neomezené množství tematických PR článků za
1 500 kč
5) Populárně-naučné články
- populárně-naučné články uveřejněné
se jménem autora zdarma

Rozsah Vašeho zapojení do projektu záleží na Vás. V případě, že Vás nabídka zaujala, pište, volejte nebo se můžeme potkat i osobně. Projekt je realizován díky
částečné podpoře v rámci grantu Ministerstva kultury ČR. Dalším partnerem je
turistický magazín KAM po Česku.
Děkujeme a přejeme příjemný den

6) Sběratelské kartičky
Václav Horák, Keltoi
Nabízíme možnost vydání sady sběratelských kartiček, které můžete dále
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7) Newsletter - Nové články jsou
dále prezentovány osmkrát ročně v newsletteru, který odchází
k cca 4 000 registrovaným uživatelům, články jsou dále propagovány prostřednictvím sociálních sítí.

8) Prezentace v turistickém magazínu KAM po Česku
Nabízíme možnost společné prezentace
v turistickém magazínu KAM po Čes-
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3) Internetová prezentace projektu - Výukový internetový portál věnovaný historii. Obsahuje dobu kamennou, bronzovou, železnou, Kelty, Germány, Slovany a raný středověk (na
konci roku 2013 web obsahoval 3800
článků). Uveřejňovány budou informace o řemeslech, bydlení, duchovnu,
nálezy, kresby, fotografie, experimenty, akce, knihy, apod. Spolupracovníky jsou přední archeologové, kteří vydali již mnoho svých knih. Návštěvnost
v roce 2013 byla přes 200 000 unikátních návštěv.

www.stopypredku.cz

ku formou krátké upoutávky ve vydáních
červen, červenec-srpen a září. Cena prezentace je 1/6 strany za 5 000 Kč nebo
1/12 strany za 2 500 Kč a při našem větším rozsahu prezentace lze jednat o slevě.
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