
Ukliďme Česko. Společně.

4. dubna 2020 - jarní úklidový den
19. září 2020 - podzimní úklidový den

Jdete do toho s námi?

Nabídka partnerství projektu

Lorem ipsum



Ukliďme svět             Ukliďme Česko

„Společně chceme zapojit co nejvíce dobrovolníků,
a inspirovat ostatní k tomu, aby udržovali pořádek ve svém okolí.”



Úklidy v číslech - rok 2019

3 895
Počet úklidů

157 163
Počet dobrovolníků

27 000
Fanoušků na facebooku

2 100
Článků v médiích

O projektu

V roce 2013 jsme se rozhodli, že za-
točíme s černými skládkami. Vytvořili 
jsme aplikaci a web ZmapujTo.cz, díky 
kterým je lidé začali mapovat. Narazili 
jsme však na velký problém: míst na 
mapě přibývalo rychleji, než je obce 
stíhaly uklízet.

A tak vznikl projekt Ukliďme Česko, 
který pomáhá organizovat dobrovol-
nické týmy,  které každoročně uklízí své 
okolí od odpadků tam, kde je to nejvíc 
potřeba.

Už první rok jsme byli oceněni ekolog-
ickým Oskarem (E.ON Energy Globe 
Award), a na to, že je nám teprve 5 let, 
rosteme jako z vody.

V roce 2019 se do úklidů zapojilo téměř 
160 000 dobrovolníků. Naší dlouhodo-
bou vizí je zapojit do úklidů až 5% popu-
lace České republiky.
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Stanete se součástí největší
dobrovolnické akce v Česku.

Deklarujete svoji společenskou
odpovědnost.

Posílíte sounáležitost s místem, 
kde působí Vaše firma.

Vaši zaměstnanci se mohou 
zúčastnit úklidové akce jako
netradičního teambuildingu.

Budete vidět a slyšet v médiích.

Podpoříte akci, která má smysl!

Hlavní mediální
partneři v roce 2019

a více než 100 dalších mediálních partnerů

Úklidových akcí se
zúčastnili zaměstnanci

firemní úklidy proběhly na více jak 260 místech
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Výhody partnerství



Staňte se partnerem akce

Budeme Vás uvádět jako partnera

  na webu akce (650 tis. page views / rok)

  na tištěných materiálech k akci (pozvánky, diplomy)

  v záhlaví facebookové stránky akce (27 000 fans)

  v propagačních videoklipech akce (300 tis. shlédnutí za rok 2019)

  v tiskové zprávě vydávané k akci (plošně na všechna média v ČR)

  v zápatí e-mailů rozesílaných v rámci akce (desítky tisíc)

Co je obsahem partnerství?

Podpořte nás částkou 300 000 Kč
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Staňte se partnerem ve vybraném kraji

Budeme Vás uvádět

  na webu akce (650 tis. page views / rok)

  na tištěných materiálech k akci v daném kraji (pozvánky, diplomy)

  představení partnera na facebookové stránce akce (27 000 fans)

  v detailu všech úklidových akci v daném kraji

  v propagačních videoklipech akce (300 tis. shlédnutí letos)

  v tiskové zprávě vydávané k akci (pro média v daném kraji)

Co je obsahem partnerství kraje?

Podpořte nás částkou 100 000 Kč
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......
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Vnímání sponzoringu v ČR



Máte vlastní nápad?

Neváhejte nás kontaktovat,
rádi Vám vyjdeme vstříc
a nabídku přizpůsobíme
Vašim potřebám...

Kontaktní osoba

Radek Janoušek
radek@uklidmecesko.cz
+420 777 176 675
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