
—MECÉNÁS AJÁNLAT—



MI A TED?
x A TED (Technology, Entertainment, Design)

x egy nonprofit szervezet és különleges konferenciasorozat, amely elkötelezett az 

Ideas Worth Spreading („Terjesztésre érdemes gondolatok”) eszméje mellett. 

x A TED konferenciák a 15 perces vagy rövidebb, gondolatébresztő és szórakoztató 

előadásokkal intenzív és inspiráló élményt jelentenek.

x A TED teljesen megváltoztatta, más dimenzióba emelte a korábban megszokott 

konferenciaélményt, így vált a világ talán legizgalmasabb, legkeresettebb és 

legkomolyabb, nem szakmai jellegű konferenciájává. 

x A TED konferenciákon az előadásokról videó készül, melyek az események után 

elérhetőek a TED.com oldalon és a TED YouTube csatornáján is.



TEDxLibertyBridgeWome
n

x Küldetésünk, hogy a  TED szellemiségének megfelelően, 

a  TEDx LibertyBridgeWomen esemény évenkénti 

megvalósításával olyan fórumot teremtsünk, ahol a 

különböző, szigetszerűen aktív esélyegyenlőségi és 

sokszínűségi kezdeményezések összetalálkoznak, és 

egymást erősítve támogatják mindazon nőket és férfiakat 

Magyarországon, akik XXI. századi, európai szellemiségben 

gondolkodnak és élnek.



TEDxLibertyBridgeWomen

x Idén már ötödik alkalommal szervezzük meg 
Magyarországon a  TED x Women konferenciát. 

x Eseményeinket több száz fős helyszíni közönség 
mellett közel 7000 követőnk kíséri figyelemmel
az online közösségünkben.

x Az előadásokról készült videóink közel 700.000
érdeklődőhöz jutottak el.

x Ügyünk mellé álltak olyan hazai és multinacionális 
vállalatok, melyek társadalmi felelősséget vállalnak a 
sokszínűség és a nők esélyegyenlősége iránt. 

x A hazai  TED xWomen eseményen együtt gondolkodó 
résztvevők olyan globális közösség részesei 
lehetnek, melynek tagjai elkötelezettek a pozitív 
változás iránt: innovatív gondolkodók, akik 
katalizálják az elképzeléseket a cselekvés irányába.



TEDxLibertyBridgeWomen
2021:

AKI LÉP, AKI NEM
x Az elmúlt évünket a pandémia határozta meg. A bezártság, az időszakos nyitások, majd 

az azt követő korlátozások és lemondások között lavíroztunk a mindennapokban. 

Megtanultuk, mit jelent a nekünk a szabadság, másképp. És reméltük, hogy idén már 

minden jobb és könnyebb lesz. 

x Aztán ránk rúgta az ajtót 2021, az újabb lezárásokkal, felfoghatatlan veszteségekkel 

és a reménnyel, hogy egyszer túl leszünk végre ezen is. Hát itt tartunk most. Feltesszük  

magunknak a kérdést, ahogyan a nemzetközi TEDWomen is tette: ‚WHAT NOW?’.  

x Erre pedig nincs egyértelmű válasz. Van, aki szerint itt az ideje lépni, előre menni, 

mindegy merre, de lépni kell. Van olyan is, aki még bizonytalan, és ezt nem fél 

(f)elismerni.

x A jövőbe egyikünk sem láthat, a közös célunk viszont az, hogy együtt, egymást 

támogatva, segítve és inspirálva éljük meg, bármit is hoz nekünk a következő időszak. 

Ezért mi mindenkinek hangot adunk: annak is, aki lép, és annak is, aki nem. 



RÉSZLETEK
x Időpont: 2021. december 02. 10:00 - 20:00

x Helyszín: Katona József Színház

x Létszám: tervezetten 200-400 fős helyszíni közönség és online stream
(a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően)

x Élő online közvetítés professzionális streaming partnerrel

x Témák: aktuális női kérdések a közélet, a civil szféra, az üzleti világ, a
tudományos élet és a művészvilág rangos és tehetséges képviselőinek
tolmácsolásában

x Résztvevők: különböző társadalmi csoportok képviselői, előzetes
jelentkezés alapján ('curated audience') – akik részt vesznek az érdemi
párbeszédben, és pozitív változásokat érhetnek el a hazai
közösségben.

x A rendezvény a TED szellemiségének megfelelően nonprofit

x A részvételi díj a vendéglátási, szervezési és technikai költségeket
fedezi.



TERVEZETT ELŐADÓINK 2021 *
x Tóth Krisztina – költő, író, műfordító

x Dr. Perintfalvi Rita – író, katolikus teológus

x Dr. Ürge-Vorsatz Diána – fizikus, klímakutató

x Csemer Boglárka – énekesnő

x Eke Angéla – színész

x Hrutka János – újságíró, sportriporter

x Borsi Flóra – vizuális alkotó

x Dr. Novák-Gselmann Eszter – matematikus

x a Nemakarokbeleszólni Instagram blog szerzői

x Zwack Izabella – borász, vállalatvezető

x Rangos Katalin – Prima Primissima-díjas újságíró

x Simon Márton – költő, slammer

x Dr. Zalka Csenge Virág – mesemondó

x Al Ghaoui Naima – emberi jogi szakértő

* Tájékoztató jellegű lista, az előadói egyeztetések jelenleg zajlanak. 
A végleges előadói névsort az esemény előtt 1 hónappal tesszük közzé



TEDxLibertyBridgeWomen
számokban

x 350 résztvevő követte az online 
streamet 2020-ban

x Közel 7.000 követő a social media 
oldalainkon

x Több ezres hírlevél adatbázis

x Kiemelt médiafigyelem

x Közel 100 sajtómegjelenés, interjúk

x Legnézettebb videónk 200.000
megtekintést ért el a YouTube-on



TEDxLibertyBridgeWomen 
Mecénás Program

x Elkötelezettek vagyunk, partnereink is azok.

x Most magánszemélyként is beléphetsz a TEDx konferenciák pártoló tagjai, 
támogatói közé.  

x Értékes, inspiráló, jelen- és jövőformáló közösség részese lehetsz, ahol a nők 
hangja is jól hallható, de nem csak a női közösségnek.

x Egy kivételes és különleges hazai network részeként exkluzív programokon 
vehetsz részt a TEDxLibertyBridgeWomen előadóival.

x Te értünk, mi veled. 

x TEDxLibertyBridgeWomen eseményeket támogató mecénásaink  
bemutatkozhatnak látogatóinknak.

x Az online térben csak nektek szóló programok és tartalmak várnak rád.

x Itt kapcsolódhatnak ügyek és sorsok.

x Felkért pártfogóink mint mecénás nagykövetek népszerűsítik a 
TEDXLibertyBridgeWomen szellemiségét és küldetését, a tapasztalatuk egy új 
színtéren is hasznosul.



MECÉNÁS AJÁNLATUNK

Mecénás díj 75.000 Ft (59.055 Ft+ ÁFA) / 1 év

x 1 tiszteletjegy, valamint elővásárlási jog a  továbbiakra.

x Csoportos jegyvásárlási opció lehetősége (következő oldalon részletezve).

x A mecénás tagság egyben belépőjegy a Liberty Caféba, ahol zártkörű 

szalonesemények lesznek a TEDxLibertyBridgeWomen előadóival.

x Exkluzív konferenciacsomag egyedi ajándékokkal.

x Mecénásaink megjelenhetnek online csatornáinkon.



CSOPORTOS JEGYVÁSÁRLÁS
x A TED teljesen megváltoztatta, más dimenzióba emelte a korábban megszokott 

konferenciaélményt, így vált a világ talán legizgalmasabb, legkeresettebb és 

legkomolyabb, nem szakmai jellegű konferenciájává. 

x Mecénásainknak csoportos jegyvásárlásra is lehetőséget biztosítunk. Idén az alábbi 

jegykategóriák lesznek elérhetőek:

x Online élményjegy  –  14.990 Ft (11.803 Ft + ÁFA)

Tartalma: Egész napos online közvetítés a TEDxLBW eseményről, a szünetekben interaktív 
programok korábbi TEDxLBW előadókkal, TEDxLBW standard ajándékcsomag belföldre 
kézbesítve

x Színházi élményjegy – 29.900 Ft (23.615 Ft + ÁFA) *

Tartalma: Belépő az egész napos eseményre, a szünetekben kávé, frissítők és ebéd,
kreatív élményprogramok, borkóstoló, TEDxLBW premium ajándékcsomag



RÁNKY KATALIN

A program fővédnöke
A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett vegyészmérnökként 1971-ben, majd 
8 évvel később a London University Kings College-ban szerzett újabb 
diplomát. Felsőfokon beszél angolul, franciául. 

A kőbányai gyógyszergyárban dolgozott 1971 és ’74 között, 1979-től a 
Richter Gedeon Kft.-nél, számos gyógyszer és kozmetikai szabadalom 
résztulajdonosa. A kilencvenes évek elejétől a L’Oréal exkluzív disztribútora, 
1994-től a L’Oréal Magyarország vezérigazgatója, mindig talált időt 
társadalmi funkciókra: volt a Magyar Kozmetikai Szövetség elnöke, a Francia 
Magyar Kamara alelnöke, a Márkás Termékek Szövetségének elnökségi tagja. 

Jelenleg nyugdíjas, és mellette a L’Oréal Unesco Nőkért és a Tudományért 
díjbizottság elnöke. Ezt a díjat ő alapította 19 éve. 

Két, immár felnőtt gyermek édesanyja. Szeret utazni, színházba járni, 
bridzselni.

https://www.linkedin.com/in/katalinranky/
https://www.youtube.com/watch?v=CurIqM46DNM

https://www.linkedin.com/in/katalinranky/
https://www.youtube.com/watch?v=CurIqM46DNM


NÉMETH BITE 
BARBARA
ALAPÍTÓ, KURÁTOR
06 20 981 5871

SZABADOS ANDREA
ALAPÍTÓ, KURÁTOR
06 30 246 3131

LOSONCZI ÉVA
TÁRSALAPÍTÓ, 
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
06 20 771 3033

CSAPATUNK

KOVÁCS HENI
PARTNERI KAPCSOLATTARTÓ
06 70 881 3892

LOSONCZI LÉNA
KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐ
06 30 299 7938

SZIRTESI-NAGY RÉKA
PARTNERI KAPCSOLATTARTÓ
06 20 338 0155

SZÉKELY JULI
PARTNERI KAPCSOLATTARTÓ
06 70 638 0316



KIK VAGYUNK?

x 15 fős önkéntes csapat

x 10 professzionális felkészítő coach 

x 20 szakember a háttérstábban

x 20 helyszíni önkéntes a rendezvényen

x 20-24 előadó évente: összesen már 100 példakép, akik 
gondolataikkal és tettekkel formálják a társadalmat

x valamennyien önkéntes, nonprofit formában támogatjuk a 
TEDxLibertyBridgeWomen ügyét szakértelmünkkel, munkánkkal



LÉGY A 
MECÉNÁSUNK!

A TED partnerség azt jelenti, hogy osztozol missziónkban: az új gondolatok
terjesztésében és így a világ megváltoztatásában.

x Indítsd be kreativitásodat

x Fedezd fel és támogasd a tehetségeket

x Kapcsolódj a közösségünkhöz

x Csatlakozz a mozgalomhoz

tedxlibertybridgewomen@gmail.com
www.tedxlibertybridgewomen.com

mailto:tedxlibertybridgewomen.@gmail.com
http://www.tedxlibertybridgewomen.com/



