Podpořte BUdoucnost FOlklóru

Taneční divadlo BUFO touto cestou hledá
sponzorskou pomoc pro realizaci divadelního
plánu na rok 2018 - uvedení premiéry
s názvem „A Lenka?“.
Naše taneční divadlo svou formou a nevtíravým humorem oslovuje diváky již od r. 1991.
Hlavním pilířem je zakladatel Doc. Matrin Pacek, který je autorem vtipných a originálních
představení, jako jsou např: NEKRVAVÁ SVATBA, COMMEDIA DELL PARTE, ZE ŽIVOTA
OBTÍŽNÉHO HMYZU, MÁ SLAST a mnohé další, které jsou inspirované klasickými
uměleckými díly. Některá z nich se díky divácké oblíbenosti dočkala mnoha desítek repríz.
Taneční divadlo od svého založení realizuje své sny a představy o netradičním zpracování
lidového umění, nezatíženém konzervatismem a někdy až úzkostnou snahou o autentičnost.
Naším programem se stal HUMOR a LIDOVÉ DIVADLO.

Nabídka plnění kulturního sponzorství
80 000,-

40 000,-

20 000,-
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PARTNER

PARTNER
SEZÓNY

PARTNER
INSCENACE

2 min. + poděkování
našim moderátorem

1 min. + poděkování
našim moderátorem

poděkování našim
moderátorem

celostrana

1/2 strany

odstavec
(logo + konatkty)
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-

-

logo, foto, text

logo, text

logo

ANO
- celoroční aktualizace

ANO - aktualizace
významných událostí

ANO
- partner v záhlaví FB

Možnost umístění prezentačního
rollupu či stánku ve foyer divadla,
velkého loga v hledišti

ANO

ANO

-

Možnost darování drobných
reklamních předmětů hostům divadla

ANO

ANO

-

max 12 ks

max 6 ks

max 4 ks

Osobní představení sponzora
v rámci vystoupení
Prezentace sponzora na tištěném
programu - obvykle 300 ks
Vystoupení tanečního divadla
BUFO v rámci firemní akce
Prezentace sponzora
v rámci www.bu-fo.cz
Prezentace sponzora v rámci
FB BUFO

Poskytnutí dohodnutého počtu
vstupenek na představení

Nabídka pro mentory a drobné přispěvatele
5 000,- až
10 000,-

1 000,- až
4 999,-

do 999,-

DOYEN

BARD

ELÉV

jméno, konatkt, poděkování a výše příspěvku

jméno a poděkování

jméno a poděkování

Prezentace sponzora
v rámci www.bu-fo.cz

logo (jméno)

logo (jméno)

logo (jméno)

Prezentace mentora
v rámci FB BUFO

logo (jméno)

logo (jméno)

logo (jméno)

max 2 ks

-

-

Prezentace mentora na tištěném
programu - obvykle 300 ks

Poskytnutí dohodnutého počtu
vstupenek na představení

Taneční divadlo BUFO o. s.
Nezdova 499/29
107 00 Praha 10
IČ: 48548006
č.ú.: 1929085319/0800

Pro více informací sledujte náš profil na FB: #bufotd, nebo na www.bu-fo.cz
nebo nás kontaktujte mailem na bu-fo@seznam.cz.
Na požádání zašleme návrh sponzorské smlouvy.

