Támogatói rendszer
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Az 1997-ben megalakult nemzeti park területe mintegy 57.000 hektár. Tájegységei közül a KisBalatont a vizes élőhelyek nemzetközi védelmét szolgáló Ramsari Egyezmény is óvja. A Tihanyifélsziget – kiemelkedő geológiai értékei és a területen zajló természetvédelmi munka elismeréseként 2003-ban Európa Diplomás területté vált. A nemzeti parkot részben lefedő, illetve azon túlnyúló
Natura 2000 területek az európai jelentőségű élőhelyek, állat- és növényfajok megőrzésének
lehetőségét hivatottak biztosítani. A Bakony-Balaton Geopark - melynek területe részben a nemzeti
parkban található - az itt fellelhető földtani, természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatását,
társadalmi jelentőségük tudatosítását tűzi ki célul.

Növelje vállalata jó hírét és támogassa a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot!
Támogatói rendszerünkhöz csatlakozó cégek az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

• Támogatói jegy
Támogassa bivaly, racka juh és szürkemarha csordáinkat!
Támogatói jegy vásárlásával hozzájárul az őshonos háziállatok
fenntartásához. Támogatói jegy ára: 1000,-Ft/fajta

• Terméktámogatás
Aktuális témáink:
• Gyermekek részére nyeremény felajánlások vetélkedőkre
• Kézműves foglalkoztató – színes ceruzák, papíráruk,

barkácsoláshoz szükséges eszközök
• Fuvaroztatás – gyermekek szállítása a vetélkedők alkalmával
• Faültetéshez facsemeték felajánlása

• Infrasturktúrális fejlesztések támogatása
• Kútfúrás a Salföld Majorban
• környezetbarát, elektromos autók vásárlása a Kis-Balatonra

• Egyéb témák támogatása
• Bemutató, faállatok elhelyezése a látogatóhelyeken
• Fa-örökbefogadás (örökbefogadó „szülő” nevének

megjelenítése táblán) 10 000,-Ft/fa

Támogatás:
A támogatás értékétől függően, arany, ezüst és bronz fokozatú támogatóinknak, megegyezés alapján
az alábbi ellenszolgáltatásokat tudjuk biztosítani:

• Arany partner: 250.000,- Ft-tól
• Ezüst partner: 100.000,- Ft-tól
• Bronz partner: 50.000,- Ft-tól
Megjelenési felületek a szponzorációért cserébe:
Látogatóhelyeinken közel 300 000 vendég fordul meg egy szezon során.

• Hírlevél megjelenés
A havi rendszerességgel megjelenő hírlevelünk, több mint 3600 érdeklődőhöz jut el. (logó vagy hír
megjelenítése)

• Weblap megjelenés
Támogatóink a partnerek menüpont alatt helyezkednek el, ahol linkelhető logóval jelenítjük meg
szponzorainkat. Kiemelt banner és link elhelyezésére is van lehetőség a támogatás mértékétől függően.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park hivatalos oldalát főszezonban, havonta átlagosan 100 000 látogató
keresi fel.

• Facebook hirdetés
Facebook oldalainknak jelenleg több, mint 8000 „kedvelője” van.

• Helyszíni megjelenés
Látogatóhelyen molinó, roll-up ill. „névtábla” elhelyezése a támogató nevével ill. cégnevével,
emblémájával.

• Bemutató anyag elhelyezése
Megegyezés alapján adott látogatóhelyen/ken szóróanyag kihelyezése.

• VIP belépőjegyek
A támogatás mértékétől függően ingyen jegyek a támogatók részére.

• Rendezvény –és konferencia helyszín lehetőség
A támogatás mértékétől függően, megegyezés alapján. Rendezvényhelyszínek: Park Villa, Csopak,
Tanácsterem, Levendula Ház, Tihany, Vetítő terem, Foglalkoztató terem, Pannon Csillagda, Bakonybél,
Média terem, Salföld Major racka terem. Szabadtéri helyszínek: Zirci Arborétum, Kápolnapuszta
Bivalyrezervátum, Salföld Major

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16. , bfnp@bfnp.hu
Tel.:+36 87 555 265, Fax: +36 87 555 261

Okostelefon alkalmazásunk:

