Marketing
pro partnery muzea
Agrománie v praxi!
www.zemedelske-muzeum.cz

„Na počátku bylo zemědělské nadšení
našeho zakladatele Jiřího Netíka…“

Kdo jsme?
Nové moderní zážitkové muzeum
pro celou rodinu!
Poznání zde prochází všemi smysly.
Zábava pro všechny věkové kategorie.
Rozvoj tvůrčího myšlení.
Praktické přesahy do každodenního života.
Interaktivní a herní prvky přímo v expozicích.
Sahat na exponáty je u nás DOVOLENO.

Výhody pro partnery
Cílená propagace Vaší firmy
Dar – odčitatelná položka od základu
daně z příjmu
Možnost fakturace reklamy
Výhody pro Vaše zaměstnance i zákazníky
Celoroční volná vstupenka do muzea

Staňte se
partnerem
muzea!
!
Stojí to za to

Naše
Naše aktivity
aktivity

Interaktivní expozice zemědělské techniky, řemesel a života na venkově
Interaktivní expozice zemědělské techniky, řemesel a života na venkově
Agrohopsárium
Agrohopsárium
Dětský agrokoutek přímo v expozici
Dětský agrokoutek přímo v expozici
Minifarma
Minifarma
Zážitkové vzdělávací programy pro školy
Zážitkové vzdělávací programy pro školy
Občerstvení pro návštěvníky
Občerstvení pro návštěvníky
Bourárna a prodejna masa ze dvora
Bourárna a prodejna masa ze dvora
Šlapací i velké traktory
Šlapací i velké traktory
Kulturní akce pro veřejnost
Kulturní akce pro veřejnost
Výjezdní výstavy mimo areál muzea
Výjezdní výstavy mimo areál muzea

Plánovaná
Plánovaná vylepšení
vylepšení

Restaurace s kvalitními zemědělskými regionálními produkty
Restaurace s kvalitními zemědělskými regionálními produkty
Dětská minivesnička a další hrací agroprvky
Dětská minivesnička a další hrací agroprvky
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Řemeslné a potravinářské dílny
Řemeslné a potravinářské dílny
Restaurátorská dílna
Restaurátorská
Včelí stezka dílna
Včelí stezka
Agrodráha
Agrodráha
Velebení minifarmy
Velebení minifarmy

ii!!
ss nnáám
e
t
m
j
u
t
s
e
e
C
Cestuljnt á prooppaaggaaccee
rraavviiddeelná prýstavy
P
P rámci vvýstavy
vv rámci elka
ěě žžiivviittelka ích
eem
Z
m
Z h Budějjoovviiccích
eskýc Budě
vČ
Českých

Tradiční
Tradičníakce
akce
Slavnostní
Slavnostnízahájení
zahájenísezóny
sezóny
Expozice
Expozicehistorické
historickézemědělské
zemědělskétechniky
technikynanavýstavě
výstavěZemě
Zeměživitelka
živitelka
Velikonoce
Velikonocev vmuzeu
muzeu
Farmaden
Farmaden
Dožínky
Dožínkyv vmuzeu
muzeu
Advent
Adventv vmuzeu
muzeu
Řemeslné
Řemeslnéakce
akcea afarmářské
farmářskédny
dny

Výhody
Výhodypro
propartnery
partnery

Pronájem
Pronájemcelého
celéhoobjektu
objektumuzea
muzeapro
profiremní
firemníakci
akci
Rauty
Rautyvvselském
selskémduchu
duchu
Teambuildingy
Teambuildingy
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Eventypro
prozaměstnance
zaměstnancei ifiremní
firemnízákazníky
zákazníky
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Co a za co?
Generální partner
min. 50 000 Kč / rok (3 subjekty)









reklamní banner o rozměrech 200 cm × 100 cm v areálu muzea
logo partnera na vstupenkách
logo partnera na všech plakátech
logo partnera na informačních materiálech
logo partnera na webu muzea
logo partnera v hlavním menu na obrazovce infokiosků v expozicích
bezplatný pronájem areálu muzea na celý den
10× VIP pozvánka na zahájení turistické sezóny
20× volná vstupenka do muzea

Hlavní partner
min. 20 000 Kč / rok (maximálně 10 subjektů)









reklamní banner partnera o rozměrech 100 cm × 100 cm v areálu muzea
logo partnera na vstupenkách
logo partnera na všech plakátech
logo partnera na informačních materiálech
logo partnera na webu muzea
logo partnera v hlavním menu na obrazovce infokiosků v expozicích
bezplatný pronájem areálu muzea na celý den
5× VIP pozvánka na zahájení turistické sezóny
10× volná vstupenka do muzea

Partner expozice / akce v muzeu
min. 5 000 Kč / rok






reklamní banner partnera o rozměrech 20 cm × 20 cm v areálu muzea
logo partnera na webu muzea
logo partnera v hlavním menu na obrazovce infokiosků v expozicích
2× VIP pozvánka na zahájení turistické sezóny
5× volná vstupenka do muzea
5× volná vstupenky na akci v muzeu

Jsme tým
Spolurealizátoři muzea

Jsme tým
Spolurealizátoři muzea

SOŠ veterinární a mechanizační
SOŠ aveterinární
mechanizační
a zahradnická
jazykováaškola
zahradnická
a jazyková škola
s právemajazykové
zkoušky
s právem jazykové zkoušky

Jak šel čas
Sezóna 2015

1100 návštěvníků
Sezóna 2016

4030 návštěvníků
Sezóna 2017

5300 návštěvníků
Sezóna 2018

6640 návštěvníků
Sezóna 2019

7420 návštěvníků
Sezóna 2020

3590 návštěvníků

Provoz muzea omezen z důvodu pandemie COVID-19

Sezóna 2021

3290 návštěvníků

Provoz muzea omezen z důvodu pandemie COVID-19

Výstava historické zemědělské techniky
na Zemi živitelce 2013—2022

Přibližně 90 000 návštěvníků

Kulturní akce v muzeu

Přibližně 200 návštěvníků

Netěchovice 14
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: +420 601 299 113
info@zemedelske-muzeum.cz
Zakladatel muzea a předseda
správní rady: Jiří Netík
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Cihlářová
Tel.: +420 601 299 113
Email: info@zemedelske-muzeum.cz

Bližší informace na

www.zemedelske-muzeum.cz

