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                     V Praze 24. srpna 2015 

ZLATÝ ÁMOS 2015/2016 
 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ 
 

Vážení příznivci ankety Zlatý Ámos, 
vážené dámy, vážení pánové, 
 

v pondělí 5. října 2015 (Světový den učitelů) zahájíme již 23. ročník ankety Zlatý Ámos. 
Jak jistě víte z minulých let, anketa Zlatý Ámos je jedinečnou akcí, ve které samotní žáci a 
studenti navrhují své pedagogy na titul nejoblíbenějšího učitele. Obhajují je v regionálních 
kolech, aktivně je podporují v semifinále a společně s nimi soutěží i ve finále. Za dvě 
desetiletí se anketa Zlatý Ámos stala nepřehlédnutelnou a mediálně sledovanou akcí, která 
pozitivním způsobem ovlivňuje vztah veřejnosti ke vzdělávání.  
 

V novém ročníku Zlatého Ámose Vám nabízíme partnerství, které z naší strany zahrnuje 
propagaci v průběhu celé ankety (od října 2015 do března 2016). Dále Vám nabízíme:  

- možnost zasednout v porotách od regionálních kol až po finále 
- zveřejnění loga na webu zlatyamos.cz 
- zveřejnění loga na facebookovém profilu Zlatý Ámos 
- logo na veškerých tiskovinách k akci (plakáty, letáky, vstupenky) 
- odkaz na partnera akce v signatuře e-mailů Dětské tiskové agentury (říjen-březen) 
- prezentaci na regionálních kolech, semifinále i finále (logo na plátně na jevišti) 
- možnost umístění roll-upu na finále 
- logo v tiskových zprávách DTA vydaných v souvislosti s anketou 
 

V rámci partnerství od nás nově získáte vlastní partnerský stůl na slavnostní březnové 
korunovaci Zlatého Ámose s následným Kantorským bálem. Partnerský stůl v sobě zahrnuje:  

- vstupenky s rezervací místa u VIP stolu pro 8 osob  
- neomezenou konzumaci v průběhu galavečera (s výjimkou míchaných nápojů a 

destilátů) pro 8 osob 
- možnost umístění vlastních roll-upů na dobře viditelném místě ve foyer 
- možnost rozložení propagačních materiálů, případně jiná adekvátní prezentace na 

akci (např. give aways pro hosty) 
- veřejné poděkování v průběhu večera 
- prezentační slide v powerpointové smyčce v průběhu celého večera 
- uveřejnění loga na oficiální pozvánce na akci (elektronická i tištěná verze; 2-3 vlny 

mailingu)  
- logo s prolinkem v on-line fotogalerii z akce 

 

Cena výše uvedeného partnerského balíčku včetně VIP stolu činí 50 000 Kč bez DPH. 
 

Do 30. listopadu 2015 nám prosím dejte vědět, zda nabídku partnerství přijímáte. Pro 
Vaše případné dotazy jsem Vám rád k dispozici (tel.: 603 426 422, e-mail: 
slavek.hrzal@dta.cz). 
 

S přátelským pozdravem 

 

             PaedDr. Slávek Hrzal 
             ředitel ankety 
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