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Možnosti spolupráce
Aké príležitosti ponúka projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko pre jednotlivcov?

Marketingová spolupráca
Významné vyjadrenie podpory projektu. Je vhodné pre tých, ktorí chcú preniknúť do tajov
online/offline marketingu projektu, ktorý je zameraný na udržateľný cestovný ruch. Marketingová
spolupráca je ideálna pre začínajúcich nadšencov marketingu aj skúsených odborníkov.
Jedinečná príležitosť podieľať sa na rozvoji unikátnej česko-slovenskej spolupráce na projekte,
ktorý zaradila Slovenská agentúra životného prostredia ako príklad dobrej praxe udržateľného
cestovného ruchu.
O čom to je?
•
•
•
•

tvorba príspevkov či iného marketingového obsahu na vaše sociálne siete, iné kanály,
ktoré sú vo vašej správe,
vytváranie marketingových kampaní pre jednotlivé výstupy projektu
#ObjavUdržateľnéSlovensko,
navrhnutie/implementácia marketingovej stratégie komunikácie s verejnosťou
(online/offline),
šírenie dobrého mena projektu a problematiky udržateľného cestovného ruchu
prostredníctvom našich aj vašich komunikačných kanálov (napr. zdieľanie, komentovanie
obsahu #ObjavUdržateľnéSlovensko)

Čo ponúkame?
•
•
•
•
•
•
•

spoluprácu podľa vašich časových možností, online (práca odkiaľkoľvek),
spoluprácu, kde môžete implementovať vaše návrhy, koncepty priamo do praxe,
možnosť získať povinnú študijnú prax v oblasti cestovného ruchu, ekológie (pre
študentov),
bezplatné kariérne poradenstvo priamo od audítorov, poradcov v oblasti ekológie,
udržateľného rozvoja,
komunikáciu priamo so zakladateľmi/konateľmi projektu v Čechách a na Slovensku,
v prípade dlhodobej, kvalitnej spolupráce referenciu do vášho životopisu alebo na
LinkedIN,
zázemie spoločnosti Ekotema Group s.r.o. v Čechách a Asociácie turistických
informačných centier Slovenska (networking, hľadanie zamestnania, ai)
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Redakčná spolupráca
Špecifický druh spolupráce vhodný pre jednotlivcov, ktorí chcú získať skúsenosti v publicistickej,
novinárskej oblasti. Perfektný štartovací mostík vašej kariéry v oblastiach cestovného ruchu,
ekológie, udržateľného rozvoja. Vhodné pre začiatočníkov i skúsených „blogerov“.
O čom to je?
•
•
•
•

tvorba článkov či iného obsahu v slovenskom jazyku (popr. českom jazyku),
publikovanie pod vlastným autorstvom,
písanie o témach, ktoré vás zaujímajú,
vyhľadávanie príležitostí pre projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko

Čo ponúkame?
•
•
•
•
•
•
•

spoluprácu podľa vašich časových možností, online (práca odkiaľkoľvek),
spoluprácu, kde sú výsledky práce ihneď vidieť a môžete sa s nimi prezentovať,
možnosť získať povinnú študijnú prax v oblasti cestovného ruchu, ekológie (pre
študentov),
bezplatné kariérne poradenstvo priamo od audítorov, poradcov v oblasti ekológie,
udržateľného rozvoja,
komunikáciu priamo so zakladateľmi/konateľmi projektu k Česku a na Slovensku,
v prípade dlhodobej, kvalitnej spolupráce referenciu do vášho životopisu alebo na
LinkedIN,
zázemie spoločnosti Ekotema Group s.r.o. v Česku a Asociácie informačných centier
Slovenska (networking, hľadanie zamestnania, ai)

Ďalšie možnosti spolupráce
Grafická podpora
Baví vás práca s grafikou? Rád/rada tvoríš originálne obrazové výstupy (napríklad na sociálne
siete)? Vieš vytvoriť chytľavý obrázok, leták, banner? Mal/mala by si záujem vylepšiť grafický
obraz projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko?
Pokiaľ ťa zaujala táto príležitosť, neváhaj nás kontaktovať. Za spoluprácu ponúkame obdobnú
protihodnotu ako v prípade mediálnej či redakčnej spolupráce.
Príležitosť pre domácich Slovákov
Máte korene v niektorom zo slovenských regiónov? Venuje sa vaša rodina, príbuzní aktivite
spojenej s cestovným ruchom, ekológiou či udržateľným rozvojom?
•

zapojte svoj rodinný podnik/službu do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko,
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•

dajte vedieť vášmu známemu, príbuznému o možnosti zapojiť sa do projektu

Môžeme vám ponúknuť exkluzívny priestor v rámci projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko pre
mediálnu prezentáciu vašich produktov/služby/projektu. Vďaka spolupráci s AICES máme
zázemie väčšiny turistických informačných centier na Slovensku na informovanie o vašom
riešení.
Staňte sa slovenským ambasádorom #ObjavUdržateľnéSlovensko
Máte záujem preniknúť hlbšie do nášho projektu? Poznáte svoj rodný kraj krížom krážom? Radi
by ste svojou aktivitou podporili projekt vo vašom domovskom slovenskom regióne?
•
•
•
•

buďte tvárou #ObjavUdržateľnéSlovensko vo vašom meste/obci,
zasaďte sa o praktický rozvoj v spolupráci s vašim najbližším turistickým informačným
strediskom,
realizujte osvetové a informačné kampane vo vašom okolí aj pre širokú verejnosť,
rozširujte dobré meno projektu a získajte unikátne skúsenosti, ktoré vám inde neponúknu

Sú pre vás vyššie uvedené príležitosti atraktívne? Kontaktujte nás a dohodneme si podmienky
spolupráce.
Individuálna spolupráca
Nie sú pre vás vyššie uvedené príležitosti spolupráce vyhovujúce? Sme otvorení diskusii o
možnostiach a príležitostiach spolupráce, ktorá bude zaujímavá pre obe strany. V takom
prípade nás neváhajte kontaktovať.
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Pridaná hodnota projektu
Unikátna česko-slovenská spolupráca s potenciálom oslovenia
až 16 miliónov návštevníkov.

Ekologické bohatstvo Slovenska v ekoturistike, kultúre,
gastronómii, ubytovacích službách či remeslách.

Zázemie slovenských turistických informačných centier a ďalších
významných organizácií cestovného ruchu na Slovensku.

Oficiálna podpora zo strany inštitúcií štátnej správy – napr.
MZV.sk, Minzp.sk

Prvý projekt svojho druhu na Slovensku.
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