Szponzorációs csomagok

Mi a TED?
A TED (Technology, Entertainment, Design) egy nonprofit szervezet és különleges
konferenciasorozat, amely elkötelezett az Ideas Worth Spreading („Gondolatok,
amelyeket érdemes terjeszteni”) eszméje mellett. A TED konferenciák a 18 perces vagy
rövidebb, gondolatébresztő és szórakoztató előadásokkal rendkívül intenzív és inspiráló
élményt jelentenek.
A TED teljesen megváltoztatta, más dimenzióba emelte a korábban megszokott
konferenciaélményt, így vált a világ talán legizgalmasabb, legkeresettebb és
legkomolyabb, nem szigorúan szakmai jellegű konferenciájává. A TED konferenciákon
az előadásokról videó készül, amik az események után elérhetőek a TED.com oldalon.

Mi a TEDxWomen?

A TEDWomen egy minden évben megrendezésre kerülő, háromnapos konferencia,
amelynek témája a nőkben rejlő erő és változáshozás képessége. A programok lehetőséget
nyújtanak arra, hogy hogy az Ideas Worth Spreading („Gondolatok, amelyeket érdemes
terjeszteni”) szellemében gondolatébresztő, változást generáló közeget hozzanak létre a
helyi közönség személyes, tevékeny részvételével.
Idén ennek a konferenciának a címe „Hidak”. A TEDxWomen, a TEDx-hez hasonlóan egy
licenszalapú, önálló helyi szervezésben megvalósuló program, aminek egyik fő kritériuma,
hogy a nagy TEDWomen konferenciával egyszerre kell zajlania. Idén több mint 90
TEDxWomen konferencia fog megrendezésre kerülni, többek között Budapesten is.

Mi a TEDxLibertyBridgeWomen?
A TEDxWomen izgalmas lehetőség arra, hogy megosszuk a TEDWomen legizgalmasabb
előadásait, beszélgetéseit a mi közönségünknek itthon. Az esemény rendezése lehetőséget
nyújt arra, hogy valódi platformot teremtsünk ahol valós és érdemi, izgalmas beszélgetések
folynak a női erőről, hazai ismert és elismert előadókkal teljessé téve az eseményt.
A TEDxWomen licensz jogának megszerzésével és megtartásával küldetésünk, hogy olyan
mozgalmat erősítsünk fel és segítsünk a TED szellemiségével és eseményeinek
megvalósításával, ahol a különböző for profit, non profit és mindennemű női szervezetek és
szigetszerűen aktív mozgalmak és egyének összetalálkoznak. Egymást erősítve támogatják
egymást és mindazon nőket Magyarországon, akik a 21. századi Európai szellemiségben
gondolkodók és élők.
Közösségi média csatornáink:

Csatlakozz a közösségünkhöz!
A TED hivatalos engedélyével kerül megrendezésre a TEDxLibertyBridgeWomen
félnapos konferencia.
10 kiválasztott és felkészített előadónk lesz, akik egyedi, izgalmas, néha akár provokatív
történetüket mesélik el. Többek között fellép a TED színpadára Pásztor Anna (énekes),
Horváth Dorka (BOOKR Kids) és Dr. Kóspál Ágnes (csillagász) is.
A prezentációkat 100 fő hallgatóság előtt adják elő, miközben online közvetítés által
szélesebb helyi és nemzetközi közönséget is elérnek. A konferencián élő közvetítés lesz
TEDWomen
globális
eseményről,
New
Orleansból
angol
nyelven,
szinkrontolmácsolással.
A résztvevők különböző társadalmi csoportok képviselői lesznek, előzetes jelentkezés
alapján ('curated audience') - akik részt vesznek az érdemi párbeszédben, és pozitív
változásokat érhetnek el a hazai közösségben.
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Legyél a partnerünk!

„Tarts lépést a jövővel, találd meg a megfelelő
közönséget, teszteld az ötleteidet és építs ki igazi
kapcsolatokat! A TED partnerség azt jelenti, hogy
osztozol missziónkban: az új ötletek, új gondolatok
terjesztésében és így a világ megváltoztatásában.
Csatlakozz a közösségünkhöz és élvezd ki az
egyénre
szabott
szponzorációs
csomagjaink
előnyeit.”
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Miért legyél a partnerünk?

Indítsd be a kreativitásod!
Erősítsd a márkádat és válj
még láthatóbbá!
Fedezd fel és segítsd a
tehetségeket!
Csatlakozz a mozgalomhoz!

Legyél te magad a
Híd!
Köszönjük a támogatásodat!
Elérsz minket a
tedxlibertybridgewomen@gmail.com email címen

