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Pokaż innym
swój sukces ...

... wyróżnij się
jako lider zmian

... zyskaj nowych
klientów

... otwórz się
na świat!

Bądź jednym z nich!
Dni Otwarte Funduszy Europejskich skupiają
przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów,
którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu
swoje projekty.
Najlepsza europejska kampania
publiczna. I miejsce w konkursie
European Public Communication
Award 2016.
Dołącz swój pomysł do prawie 1000
wydarzeń w całej Polsce, które odwiedza
łącznie ponad 200 000 osób.
Pokaż swoim sąsiadom, całej Polsce to co
zrobiłeś dzięki Funduszom Europejskim.
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Dlaczego warto?
Zapewniamy profesjonalną reklamę Dni Otwartych
w mediach ogólnopolskich i regionalnych
oraz w Internecie.
Dostarczamy pakiet darmowych materiałów
promocyjnych do każdego wydarzenia.
Relacje z najciekawszych projektów i atrakcyjnie
opisanych wydarzeń pokazujemy w ogólnopolskich
mediach.
„Mieliśmy
niepowtarzalną
okazję pokazać
swój projekt
w Pytaniu na
śniadanie.”
PGE Giganty Mocy,
MCK Bełchatów
fot. JaKa

„Dni Otwarte to możliwość
nawiązania kontaktów
i zdobycia nowych
klientów.”
„Koncert z widokiem na świat”
w Muzeum Emigracji w Gdyni
fot. Bogna Kociumbas

„Dzięki Dniom
Otwartym mamy
więcej turystów
w naszym mieście.”
Gmina Chęciny

Co możesz zrobić?
Nie musisz robić wielkiego, spektakularnego
eventu. Wystarczy, że otworzysz swoją
siedzibę albo udostępnisz za darmo lub
ze zniżką, to co oferujesz
na co dzień.

Myślisz, że to co robisz nie jest atrakcyjne?
Według uczestników, najciekawsza
w Dniach Otwartych jest możliwość
zwiedzania miejsc na co dzień
niedostępnych. Zaplecza teatrów,
lotnisk, zakładów produkcyjnych,
laboratoriów są najbardziej fascynujące.

A może zorganizujesz pokaz, szkolenie
lub wycieczkę edukacyjną dla młodzieży,
rodzin z dziećmi lub seniorów?
Liczymy na Twoją pomysłowość,
oferujemy również pomoc w doborze
działań.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji,
wejdź na stronę:

www.dniotwarte.eu

Znajdziesz tam:
•
•
•
•
•

regulamin akcji,
przykładowe wydarzenia z poprzednich lat,
formularz zgłoszeniowy,
logo akcji, szablony plakatów, ulotek, bannerów,
kontakt do organizatorów.

Kontakt do regionalnego
koordynatora:
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