
 

 

 

 

 

 

SZPONZORI FELHÍVÁS 
 

az „EnergiaKözösségek” c. 

családi energiatakarékossági verseny támogatására 

Háttér 

A klímaváltozás egész Európában aggodalommal tölti el az embereket.  

A legújabb kutatások szerint ennek következtében egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az 

önkéntes energiafelhasználás-csökkentés iránt, amelyet leginkább a családok képesek 

megvalósítani, főleg, ha ezt egy közösség tagjaiként teszik, ahol szakértői támogatás és tanácsok 

mellett más családokkal is együttműködhetnek, egymást erősíthetik. 

A GreenDependent Intézet szervezésében EnergiaKözösségek címmel nemzetközi 

energiamegtakarítási versenyt indítunk több családból álló közösségek számára Magyarországon – 

párhuzamosan további 15 EU-s országgal. 

Az EnergiaKözösségek program célja energia megtakarítása úgy, hogy közben az élet minősége 

nem csökken. Szeretnénk megmutatni, hogy egyszerűen, viselkedésünk megváltozásával is óriási 

eredmények érhetők el mind az energia, mind a pénzmegtakarítás terén. A program résztvevői 

információt és útmutatást kapnak arra nézve, hogy mit tehetnek saját otthonukban, hogyan 

takaríthatnak meg energiát beruházás nélkül, így szakértői támogatás és tanácsok mellett más 

családokkal is együttműködhetnek, erősíthetik egymást. 

Amennyiben úgy dönt, hogy programunk érdemes az Önök támogatására, a következő 

szponzorálási lehetőségeket ajánljuk: 

Szponzorálási lehetőségek, kategóriák 

1. Kiemelt támogató (pénzbeli vagy természetbeni - az energiatakarékossági versenyekben díjként 

hasznosuló energiahatékony/öko-/bio-/fair trade szolgáltatás vagy termék) 

Támogatási összeg: 200.000 Ft –  

A támogatás marketing értéke: 

 A kiemelt támogató logóját minden, az energiatakarékossági versennyel és a programmal 

kapcsolatos sajtóközleményben, valamint a projekt magyar honlapján is feltüntetjük. 

 A kiemelt támogató a nyitó és díjkiosztó (záró) rendezvényen elhelyezheti molinóját, 

hirdetését. Mindkét rendezvényen számos média képviselteti magát.  

(referenciaként megtekinthetők: 

o a Nagycsalád – kis lábnyom projekt média megjelenései a 

http://kislabnyom.hu/mediamegjelenesek linken), 

o a Kislábnyom kampány média megjelenései a 

http://kislabnyom.hu/mediamegjelenesek linken, és az  

o az EnergiaKözösségek program megjelenései a 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/m%C3%A9dia linken.) 

 A kiemelt támogató logóját GreenDependent Egyesület
1

 elektronikus Kislábnyom 

hírlevelében elhelyezzük, ugyanitt a támogató bemutatkozhat egy PR cikk keretében (a 

Kislábnyom hírlevél olvasó közönsége folyamatosan bővül, jelenleg kb. 2000 címre küldjük ki). 

                                                 
1
 A GreenDependent Egyesület tudományos és szakmai projektjeit 2011 szeptemberétől a GreenDependent Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft. vette át. 
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2. Támogató: pénzbeli támogatás 

Támogatási összeg: 80.000 - 150.000 Ft 

A támogatás marketing értéke: 

 A támogató logóját az energiatakarékossági versennyel és a programmal kapcsolatos 

sajtóközleményekben, valamint a projekt magyar honlapján és a Kislábnyom hírlevélben is 

feltüntetjük.  

 

3. Támogató: természetbeni támogatás - az energiatakarékossági versenyben díjként hasznosuló 

energiahatékony/öko-/bio-/fair trade szolgáltatás vagy termék  

A támogatás értéke: 80.000 - 150.000 Ft 

A támogatás marketing értéke: 

 A támogató logóját az energiatakarékossági versennyel és a programmal kapcsolatos 

sajtóközleményekben, valamint a projekt magyar honlapján és a Kislábnyom hírlevélben is 

feltüntetjük. 

A programhoz az ország egész területéről csatlakoznak közösségek.  

Fővédnökünk dr. Fülöp Sándor a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. 

Védnök Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségének elnöke.  

 

Programunkat a Klímabarát Települések Szövetségének, valamint az 

Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének ajánlásával 

valósítjuk meg. 

 

Számos megjelenést tesznek lehetővé médiatámogatóink is, amelyek elősegítik a kezdeményezés 

gyors magyarországi elterjedését. 

 

 

 

Az ajánlat nem kötelező erejű, attól minden esetben egyedi megállapodás szerint el lehet térni. 

 

Kérjük, támogassák Önök is kampányunkat, és ajándékaikkal, felajánlott nyereményeikkel segítsék, 

motiválják a családokat az energiatakarékosságra törekvésben és a helyi közösségek 

megerősítésében. A megtakarított energiával mindannyian nyerünk! 

Ajánlattételi szándék esetén kérjük, keresse: 
 

 

Tóth Kornélia 

GreenDependent Intézet 

Tel.: 28/412-855 

Mobil: 20/334-2889 

E-mail: nelli@greendependent.org  

mailto:nelli@greendependent.org

