Tule permakulttuurifestivaalien sponsoriksi!
Nordic Permaculture Festival on pohjoismaissa kiertävä, vuosittain järjestettävä
kestävän elämäntavan festivaali. Ensi kesänä festivaali toteutetaan toista kertaa
Suomessa, Vesilahdella 4.-7.8.2022.
Miksi yrityksesi kannattaisi sponsoroida festivaalia?
Olet mukana parantamassa maailmaa!
Tuet kansalaisyhteiskuntaa sekä kestävämmän elämäntavan käytännön ratkaisujen
oppimista, jakamista ja tunnettuutta.
Tavoitat yrityksesi kohdeyleisön paitsi itse festareilla, myös ennakkoviestintämme
kautta netissä – odotamme tuhansia nettisivuvierailuja ja laajaa some- ja
medianäkyvyyttä koko kesän 2022 ajan.
Sponsoroinnilla viestit asiakkaillesi, että yrityksesi on aktiivisesti mukana rakentamassa
kestävää yhteiskuntaa yhdessä heidän kanssaan!
Permakulttuuri?
Permakulttuuri -termi tarkoittaa lyhykäisyydessään kestävää kulttuuria. Permakulttuuri
on kokonaisvaltainen suunnittelumenetelmä ja filosofia, jossa ihmisten tarpeiden
kattaminen toteutetaan elinympäristömme ja luonnon hyvinvointia tukevalla tavalla,
luonnosta mallia ottaen. Permakulttuuri tähtää monimuotoisten, kestävien ja
hyvinvoivien ihmisympäristöjen luomiseen kodeista kasvihuoneisiin, maatiloilta
metsäpuutarhoihin ja oman elämänpolun suunnttelusta kaupunkisuunnitteluun.
Festivaalimme on foorumi, jossa konkreettisia, ihmisen kokoisia ratkaisuja maapallon
isoihin ongelmiin tuodaan esille, jaetaan ja kehitetään yhdessä.
Festivaali?
Noin 200 osallistujaa + juhlaväki
Kymmeniä työpajoja ja esitelmiä
Oppimista ja jakamista
Yhdessäoloa ja juhlatunnelmaa
Lauantaina kaikille kiinnostuneille avoimet juhlat
Festivaalin tarkoitus on tarjota mahdollisuus tiedon ja taitojen oppimiseen sekä
kokemusten vaihtamiseen käytännön permakulttuuriratkaisuista ja kestävästä
elämäntavasta. Tavoitteena on lisätä lisätä permakulttuurin tunnettuutta sekä tuoda
permakulttuurin ja kestävän elämäntavan ratkaisuja laajempaan tietoisuuteen.

Kuka?
Hankkeen vetovastuussa on Suomen Permakultuuriyhdistys ry. Kumppanina
Vesilahdella on Kurjen ekokyläyhdistys ry. Tapahtuma järjestetään Kurjen ekokylän sekä
läheisen Rautialan Juhlatalon alueella.

Tule mukaan tukemaan festivaalia!
Valitse yrityksellesi sopivan sponsoritaso paketeistamme:
Kukka-taso - saatavana max. 3 Kukka-sponsoripakettia!
2 kpl festarilippuja
some-esittely
1000 €
iso logo nettisivuillemme
esittelyjulkaisu yrityksestäsi nettisivuillemme
logo flyeriin & festarialuekarttaan
mahdollisuus tulla esittelemään toimintaanne ständille festivaaleilla
yhden luentosalin/workshop-tilan nimeäminen mukaanne
videohaastattelu someen festivaaleilla
Verso-taso
1 kpl lippuja
some-esittely
500€
logonne nettisivuillemme nordicpermaculturefestival.org
esittelyjulkaisu nettisivuille
mahdollisuus tulla esittelemään toimintaanne ständille festivaaleilla
Taimi-taso
logo nettisivuille
some-esittely yrityksestänne etukäteen
Tasoja voidaan myös muokata - ota yhteyttä!
Kaikkiin kysymyksiin vastaa ja ilmoittautumiset vastaanottaa:
Lumia Huhdanpää-Jais
040 3614 795
festival@permakulttuuri.fi
nordicpermaculturefestival.org
Ilmoita, että olet mukana meille mahdollisimman pian,
viimeistään 30.4. mennessä! Kiitämme sinua tuestasi!

150 €

