PARTNERSTVO
SPOLUPRÁCA

O LINKU

Našou víziou je
vytvoriť priestor,
v ktorom môžeš
slobodne a tvorivo
pracovať. Vzdelávať
seba i iných, získavať
nové kontakty a
spoznávať
inšpiratívnych ľudí.

Od roku 2018 nás nájdete v nových priestoroch
komunitno-coworkingového centra 365.labb,
ktoré podporuje myšlienku zero-waste
životného štýlu. Vytvárame tvorivý a
vzdelávací priestor, budujeme komunitu a
realizujeme vzdelávacie, motivačné, kreatívne
podujatia, ktoré spájajú podnikateľský,
neziskový a verejný sektor v meste. Prinášame
vzdelávanie, rozvoj, nové témy, odvážne
nápady a inšpirujeme k pozitívnym zmenám.
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DOBROVOĽNÍK - BEGGINER
Dobrovoľník, ktorý venuje svoj deň LINKu.
Pomoc pri organizovaní podujatí (väčšie podujatie ako sú napr. swapy, eko festy,
startup weekendy, TEDx...): pomoc s propagáciou podujatia (hlavne online - promo
udalosti na iných FB stránkach, zdieľanie, označovanie na Instagrame), odporúčanie
dobrých rečníkov či lektorov, fotenie akcie, pomoc s video obsahom, či pomoc s
logistikou alebo technikou priamo na mieste.
Ako odmenu za pomoc získaš okrem cenných skúseností aj 1x free vstup na
ľubovoľné podujatie z dielne LINK a kávu v 365.café.labb na nás.

DOBROVOĽNÍK - TRAINEE
Dobrovoľník, ktorý venuje pár hodín mesačne LINKu.
Spravovanie napr. FB či IG účtu, dohoda na pravidelné fotenie na akciách, spracovanie
promo videa pre LINK, spracovanie interných dokumentov (prehľady, štatistiky),
vedenie fundraisingovej či online promo kampane.
Ako odmenu za pomoc získaš okrem cenných skúseností aj 1x do mesiaca free
vstup na podujatia LINK alebo 365.labb, zľavu na prenájom miesta v 365.labbe, či
pozvánku na labbovské raňajky.
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ČLEN TÍMU LINK
Máš chuť tvoriť, no nemáš skúsenosti, ľudí okolo seba, ktorí by ťa podporili alebo
zázemie? Pridaj sa do tímu LINK! U nás je vítaný každý s dobrými nápadmi a chuťou
priniesť niečo nové a zaujímavé.
O všetkých výhodách, ktoré okrem skúseností u nás získaš, si povieme pri kávičke. :)
PODUJATIE ŠITÉ NA MIERU - ak aj nechceš byť členom tímu, ale máš nápad na
podujatie, alebo chceš odpromovať seba, svoj biznis - aj s tým vieme pomôcť.
Podmienkou je minimálna účasť 15 ľudí na podujatí. Vďaka našej spolupráci budeš mať
zlacnený prenájom v 365.labbe.

PARTNER
STVO
GOLD PARTNER

2000 EUR

Zvýhodnené ceny prenájmu na akciu podľa vlastného výberu (napr. biznis breakfast,
workshop v rámci teambuildingu, školenie, kurzy ...).
Zvýhodnené vstupné na naše akcie.
Možnosť spoludefinovania tém a diskusií v prípade väčších LINK akcií.
Prístup ku kontaktom počas networkingu.
Promo: výrazné logo (3x väčšie) na všetkých našich materiáloch a na našej webovej
stránke (s prepojiteľným linkom na svoju stránku) a krátky opis pôsobenia na trhu.

SILVER PARTNER

1000 EUR

Zvýhodnené ceny prenájmu na akciu podľa vlastného výberu (napr. biznis breakfast,
workshop v rámci teambuildingu, školenie, kurzy ...).
Zvýhodnené vstupné na naše akcie.
Možnosť spoludefinovania tém a diskusií v prípade väčších LINK akcií.
Promo: výrazné logo (2x väčšie) na všetkých našich materiáloch a na našej webovej
stránke (s prepojiteľným linkom na svoju stránku) a krátky opis pôsobenia na trhu.

BRONZE PARTNER

500 EUR

Zvýhodnené vstupné na naše akcie.
Možnosť spoludefinovania tém a diskusií v prípade väčších LINK akcií.
Promo: výrazné logo (2x väčšie) na všetkých našich materiáloch a na našej webovej
stránke (s prepojiteľným linkom na svoju stránku) a krátky opis pôsobenia na trhu.

ĎALŠIE VÝHODY PO DOHODE S NAMI UŠITÉ NA MIERU!

INÝ
NÁPAD?
S otázkami či nápadmi sa na nás
neváhajte kedykoľvek obrátiť.

LINK Banská Bystrica
365.labb
Lazovná 5, Banská Bystrica

coworkingbb@gmail.com
www.linkcoworking.sk

