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Akou formou sme Vás prezentovali v roku 2016
- rozposlali sme 15 000 reklamných letáèikov o Parku miniatúr, na každom
je medzi partnermi projektu uvedené Vaše logo
- rozdali sme 24 000 kusov vstupeniek, na každej je medzi partnermi
projektu uvedené Vaše logo
- distribuovali sme 1500 sprievodcov po Parku miniatúr, na každom je
medzi partnermi projektu uvedené Vaše logo
- Vaše logo na paneli Partnerov projektu videlo 30 270 návštevníkov
- Váš reklamný panel pri vstupe do areálu videlo 30 270 návštevníkov
- Váš reklamný panel pri vstupe do areálu oslovil 190 skupín
- Park miniatúr bol prezentovaný vo viacerých reláciách - STV, TV JOJ,
TV Markíza
- Park miniatúr bol prezentovaný vo viacerých denníkoch, týždenníkoch –
Pravda, Slovenka
- Park miniatúr bol prezentovaný v elektronických médiách, teraz.sk,
cestovanie.sk a rôzne iné

Rastúca návštevnos

2001

Budovanie Parku miniatúr

2003

Prvý model v Parku - hrad Branè

2005

Otvorenie Parku pre verejnos

2014

Otvorené každý deò (okrem pondelka)

2016

30 000 návštevníkov
70 exponátov
Mini ZOO
tematické panelové výstavy
bohatá prezentácia v médiách
15 000 letáèikov v obehu

Ako sme využili Vašu podporu
- k materiálu, ktorý sme od Vás sponzorsky získali, sme zabezpeèili
kvalifikovanú prácu a odborný personál, zabezpeèili sme všetky ved¾ajšie
náklady spojené s použitím a inštaláciou

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Privítali sme už 125 000 návštevníkov!

- finanèné zdroje, ktoré sme ušetrili tým, že ste nám ponúkli svoje
produkty za zvýhodnené ceny, sme venovali na ïalšie investièné výdavky
v súvislosti so skvalitòovaním modelov
- zabezpeèili sme vecné ceny do súaží poèas Dòa detí v Parku miniatúr
- zabezpeèili sme vecné ceny do letnej súaže Draèie leto v Parku miniatúr
v Podolí a Vedomostnej súaže
- prefinancovali sme rôzne doplnkové výdavky na personál poèas akcie
Deò detí, Rezbárske sympózium, Noèná prehliadka (ubytovanie,
stravovanie, nákup doplnkového materiálu na tvorivé dielne, iné ved¾ajšie
výdavky)
- prefinancovali sme nákupy rôzneho materiálu na stavby a opravy modelov
- zakúpili sme na odskúšanie nové materiály na vylepšenie modelov
a kvalitnejšie a odolnejšie zhotovenie jednotlivých exponátov

Aké partnerstvo Vám ponúkame

- objednali sme materiál potrebný k výrobe modelu Bratislavského hradu
- zaplatili sme práce na vyrezaní jednotlivých èastí Bratislavského hradu

- spojenie Vašej znaèky s našou na báze donorskej
spolupráce
- sponzorskú spoluprácu na základe jednoduchej
darovacej zmluvy, zmluvy o reklame
- materiálová pomoc pri stavbe modelov hradov
- prenájom modelu v expozícii Parku miniatúr
- venovanie 2% zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok
- iná forma spolupráce na základe spoloènej dohody

- zabezpeèili sme zapožièanie kostýmov pre personál poèas akcií

Ak Vás naša ponuka oslovila, kontaktujte nás na:
office@parkminiatur.sk, +421 903 406562
Tešíme sa spoluprácu s Vami!
Juraj Hlatký

