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NGO Market 2012 se blíží. Co vás letos čeká? Je jedno, zda
chcete poznat „svět neziskovek“, dozvědět se víc o společnosti, v
níž žijete, stát se dobrovolníkem nebo si „jen“ užít den plný
zábavy a nakoupit dárky pro své blízké, na veletrhu se nudit
nebudete. Vstup na veletrh je zdarma.
 

Téměř 200 vystavujících organizací

2012

Vystavující organizace

Veletrh návštěvníkům

Veletrh firmám

Informace pro neziskovky

Fotogalerie

Ke stažení

Napsali o nás

Podporují nás

English | Mapa stránek

Hledat:  OK

„... lidé, scházející se pod záštitou Fora 2000, se pokoušejí překračovat hranice svých profesí,
zeměpisné polohy a náboženského vyznání.“

Václav Havel, bývalý prezident České republiky, 2003

2012

ÚVODNÍ STRÁNKA O NÁS PROJEKTY VIDEA KALENDÁŘ ZAPOJTE SE PARTNEŘI PRESS KONTAKT
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Praktické ukázky, přednášky, workshopy a tvůrčí dílny
Projekce dokumentárních filmů
Sekce „Aktivní stárnutí“
Dobrovolnické centrum
Netradiční sporty v rámci programu „Myslíme na všechny“
Hudební pódium s The Tap Tap a dalšími
Fair trade a obchůdky chráněných dílen
Výstavy fotografií
Dětský koutek

 

  Podívejte se na originální spot NGO Marketu 2012, který je výsledkem dobrovolnické práce

  Zavzpomínejte, jaký byl loňský veletrh

  Sledujte novinky NGO Marketu na Facebooku

 
 

Pracovní část veletrhu nejen pro neziskovky a firmy
 
Pracovní část veletrhu se zaměří na prohloubení spolupráce mezi
neziskovými organizacemi a firmami. Naším cílem je posílit
strategický přístup k partnerství, vzájemnou komunikaci a
otevřenost.
 

Akce pro neziskovky

Odborný doprovodný program pro zástupce firem

 

 

Najdete nás na

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube
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Doprovodné akce jsou otevřené pro zástupce všech neziskových
organizací i všechny návštěvníky, kteří se chtějí dozvědět více o
neziskovém sektoru.

 

Informace pro neziskovky
 
Nezmeškejte registraci na příští ročník NGO Marketu. Chcete-li
dostávat novinky o veletrhu, registrujte se zde.
 
 
 
Veletrh pořádají
 

           

pod záštitou radní hl. m. Prahy Alexandry Udženije 

 

Veletrh podpořili

Hlavní partner
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Partneři

                          

                  

                           

Mediální partneři
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Spolupracující organizace

Americká obchodní komora v České republice
Asociace NNO v ČR
AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací
Borovice.cz
Britská obchodní komora v České republice
Byznys pro společnost
Centrum andragogiky
Floristický servis Eva Vinka
KPMG Česká republika
Lidemezilidmi.cz
RWE Transgas
Spiralis
Vyšší odborná škola publicistiky
 
 

Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli veletrh uskutečnit:

Milan Bednář, Kateřina Bendíková, Radek Blažík, Berenika Bořecká, Veronika Dubská, Šárka
Dušková, Anna Fagot, Kathleen Fernan, Barbora Goláňová, Jana Hušková, Eliška Jindrová, Barbora
Jirošová, Veronika Jírová, Boris Kaliský, Silvia Kančevová, Kateřina Kaprasová, Martina Knapová,
Noemi Krausová, Damián Kyselý, Renata Lebedová, Tomáš Malina, Petra Malinová, Vendula
Marešová, Stanislav Máselník, Zuzana Mjartanová, Petr Mohyla, Linda Nezhybová, Jitka Nováková,
Markéta Nováková, Viktoria O’Rourke, Marek Pavko, Ester Pěkná, Vojtěch Petrus, Alexander
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Platzner, Gabriela Ptáčková, Jitka Richterová, Maťo Sabo, Ivana Smoleňová, Magdalena Stanzelová,
Adéla Staňková, Monika Svetlíková, Andrea Svobodová, Iva Taškárová, Barbora Tošnerová, Filip Tuček,
Petra Vegnerová, Štěpán Vizi, Martina Voháňková, Lea Záhradníková
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