Konference 2022

Představení projektu
Časopis Heroine pořádá 17. 10. 2022 konferenci Svět podle Heroine aneb únik z patriarchátu.

Akce bude vyvrcholením projektu Moje Heroine, oslavou odvážných a inspirativních žen, které pomáhají měnit svět kolem
sebe. Od 15 do 23 hodin čtenářkám a čtenářům Heroine nabídneme diskuse, workshopy, networking, zábavu, večírek…

Máte moc měnit svět kolem sebe!
Inspirujte se našimi řečnicemi
Sdílení ženských příběhů

Odvaha postavit se sama za sebe
Inspirace jít za svými sny

Bojujte proti stereotypům
Měňte svět kolem sebe

KDY
KDE
KDO MODERUJE
KAPACITA

17. 10. 2022, 15 – 23 hodin
Jatka78

Bubenské nábřeží 306/13,
170 00 Praha 7 – Holešovice

Jana Ciglerová
350 osob

program

Stand Up – Duo Docentky

Letošní oceněné Moje Heroine, které vystoupí s inspirativní řečí
Iveta Clarke: Odvaha žít autenticky
Koučka, facilitátorka, inspirativní řečnice
promluví o síle zranitelnosti, empatii
a laskavosti.

Lukáš Houdek představí svůj
umělecký projekt Happiness
O tom, jak moc jsou naše vztahy určovány
patriarchálními vzorci .

Petra Procházková – válečná novinářka
Simona Bagarová – dobrovolnice a manažerka sociálních projektů,
zakladatelka neziskové organizace Mila a autorka knihy Hořím
Klára Svobodová – autorka knihy Těhotnej Buddha a blogu Spocklidem, vychovává
dceru Serafínku se sluchovým hendikepem

Feministické bingo – zaškrtávejte s námi

Hlavní diskuse (90 minut): Máte toho moc!
V diskusním panelu, který bude moderovat Jana Ciglerová, zasedne Lenka Simerská, Šárka Homfray, Eliška
Kodyšová, René Levínský a Petr Bittner.
Mental overload, pay gap, chudoba seniorek, péče o děti. Situace žen na pracovním trhu v souvislosti
s osobním životem. Co dokážeme změnit sami u sebe a co je potřeba změnit systémově? Jakou inspiraci si
můžeme vzít ze zahraničí? Tvořme společně Svět podle Heroine, kde se rodiče starají o děti rovnoměrně a
kde je prostor pro respekt, úctu a podporu. Svět podle Heroine je fér.

workshopy
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Jasmína Houdek
– Nebojte se postavit sama za sebe, nebojte se bránit.
Empowerment a sebeobrana
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Eliška Kodyšová
– Jak si osvojit master skills partnerské komunikace a žít
ve spokojeném vztahu..
Co můžu dělat já, abych si ve vztahu připadala lépe?
Jak mluvit, abychom si rozuměli? Nová metoda partnerské

Šárka Homfray
– Pracovněprávní sebeobrana.

komunikace, kterou bude organizace
Aperio od podzimu 2022 školit v ČR.

Většina z nás plave v pracovním právu. Jaké jsou naše
povinnosti, práva a garance? Co musíme a nemusíme
podepsat? Jak předcházet sporům a zároveň hájit své zájmy?
Právo nemusí být ani šedivá nuda, ani spletitá džungle. Pojďme
řešit problémy dřív, než vůbec vzniknou.
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Katarzyna Byrtek aka Zorya Blue

– Workshop burlesky a bodypositivity

Mkt kampaň, sociální sítě, prodej vstupenek

Dvě fáze prodeje vstupenek:
Early birds a plná cena

Představení konference
V červnovém čísle Heroine
Vychází 2. června 2022

PR kampaň
Tisková zpráva
v relevantních médiích

Newsletter s akcí

Tematické placené kampaně

Cross na jiné weby
finmag.cz, footballclub.cz
a do jiných médií – print FC
a Finmag

Vzájemný cross
a sdílení s partnery
conference

OOH banner u dálnice
s lákadlem na konferenci
léto 2022

Znělka v ČRo

Spuštění webu
s předprodejem vstupenek
polovina června 2022

Reportáž z konference
sdílená na našich webech,
sociálních sítích a v printu

Článek s highlighty
z konference

partnerství

ALL NIGHT LONG

NIGHT LONG

LONG

Prostor pro prezentaci služeb/produktů partnera v předsálí konference

✓

✓

X

Vystoupení zástupce partnera v rámci programu konference

✓

X

X

Možnost uvedení části programu konference zástupcem partnera

X

✓

X

Instream video 10s před a po zahájení programu

✓

✓

X

Jmenování partnera moderátorem 2 x během akce

✓

✓

✓

Logo na velkém plátně během konference

✓

✓

✓

Logo při promo konference print, web, sociální sítě červenec – říjen

✓

✓

X

Logo na fotostěně v předsálí konference

✓

✓

✓

Možnost dodání materiálů do tašek pro účastníky konference

✓

✓

✓

10×

5×

3×

Logo na pozvánkách

✓

✓

✓

Uvedení partnera ve výstupu z konference Heroine print, web prosinec

✓

✓

✓

Rozhovor se zástupcem partnera v printu a na Heroine.cz

✓

X

X

PR článek na webu heroine.cz

2×

2×

1×

Produktový tip Heroine print, web

3×

2×

1×

275 tis. Kč

175 tis. Kč

70 tis. Kč

Vstupenka na konferenci

Cena

kontakty
Martin Vlnas

Michal Koubek

Daniel Štáfek

Martina Hofierková

CEO

Obchodní ředitel

Obchodník

Obchodník

+420 602 591 009

+420 775 231 060

+420 775 430 018

+420 777 586 218

vlnas@nextpagemedia.cz

koubek @nextpagemedia.cz

stafek@nextpagemedia.cz

hofierkova@nextpagemedia.cz

Lucie Stará

Jakub Novotný

Martina Řeháčková

Michaela Novotná

Obchodník

Obchodník

Obchodník

Obchodník

+420 775 272 753

+420 775 226 990

+420 608 212 006

+420 606 614 399

stara@nextpagemedia.cz

novotny@nextpagemedia.cz

rehackova@nextpagemedia.cz

novotna@nextpagemedia.cz

NextPage Media, s.r.o.,
Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov

