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Vážení partneři,

dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za Vaši dosavadní podporu a 
přízeň. I díky Vám můžeme každý den usilovně pracovat na rozvoji aktivit, které vedou 
ke zvýšení povědomí a většímu zájmu o technickou oblast poznání. Zároveň bych rád 
prostřednictvím tohoto krátkého úvodníku oslovil ty z Vás, kteří o Světě techniky, 
partnerském programu a Dolních Vítkovicích slyšíte poprvé nebo své případné zapojení 
do našich aktivit teprve zvažujete.
 
Svět techniky Ostrava je jednotící název pro vzdělávací interaktivní expozici nacházející 
se ve dvou objektech – Velkém a Malém světě techniky. Oba svými expozicemi, 
laboratořemi, kinem i technickým zázemím splňují nejpřísnější kritéria pro moderní 
evropská Science centra. Naším cílem je popularizace vědy, zvyšování povědomí o 
technických oborech a neformální vzdělávání veřejnosti i školních skupin. To vše v 
prostředí Dolních Vítkovic – unikátní národní kulturní památky, která ročně přivítá více 
než milion návštěvníků.
 
Partnerský program má z hlediska spolupráce širokou škálu možností. Aktuálně se jej 
snažíme rozvíjet nejen v oblasti vzájemné reklamy a propagace, ale také v oblasti mnohem 
sofistikovanější. Cílem každé spolupráce je tak především najít nástroje k propojení 
činnosti partnera a vzdělávání našich návštěvníků. Důležitým aspektem v této spolupráci 
je schopnost zaujmout a motivovat žáky mateřských, základních i středních škol ke studiu 
technických oborů, zbourat mýty a předsudky, které se s technickými profesemi pojí a 
vychovat tak společně pro firmy našeho regionu kvalitní pracovníky. Jsem velmi rád, že již 
dnes máme ve své partnerské rodině společnosti jako ArcelorMittal, innogy, Tieto, Brose, 
ale také většinu statutárních měst Moravskoslezského kraje.
 
Pokud se rozhodnete stát partnerem Světa techniky, automaticky se stáváte také 
partnerem Dolních Vítkovic, z čehož Vám plyne řada benefitů. Rádi Vás provedeme 
Světem techniky i celým areálem a zodpovíme Vaše otázky.
 
Těšíme se na Vás.
 
Jakub Švrček
ředitel Světa Techniky Ostrava



Vítejte ve Světě techniky!

Velký svět techniky
 � věda a technika zábavnou formou,
 � 14 000 m² moderních interaktivních expozic,
 � více než 250 interaktivních exponátů,
 � největší nekomerční 3D kino na Moravě,
 � zábavné a vzrušující Divadlo vědy,
 � výukové programy pro školy a vzdělávací instituce,
 � příměstské tábory, volnočasové aktivity, kroužky, klub pro maminky s dětmi,
 � pobytové tábory
 � speciální prostor pro dočasné výstavy,

 � získaná ocenění Stavba roku 2014, Ostravský dům roku 2014, Zelená střecha 2016…

Malý svět techniky U6
 � 8 tematických zábavných expozic,
 � více než 100 interaktivních exponátů zobrazujících technický pokrok od parního stroje po 

současnost,
 � jedinečná atmosféra mezi historickými dmychadly,
 � prostory pro interaktivní výukové programy.



Nabídka partnerského plnění

Partneři v hodnotě

30.000 Kč

100.000 Kč 300.000 Kč 500.000 Kč 1.000.000 Kč

50.000 Kč 70.000 Kč

Partnerství se Světem techniky představuje další úroveň spolupráce, která v 
sobě nese benefity partnerství s Dolními Vítkovicemi, ale nabízí další možnosti 
protiplnění.

Zajistíme Vám:
 � adekvátní počet volných vstupů na každoroční Slavnostní partnerský koncert či představení,
 � VIP volné vstupenky na všechny námi provozované expozice,
 � prezentaci Vašeho loga dle formy partnerství:

 � LCD prezentační tabule v multifunkční aule GONG a ve Světě techniky,
 � prezentační tabule v areálu DOV a na Landek Parku,
 � partnerská stěna ve foyer v multifunkční aule GONG a na chodbách Světa techniky,
 � reklamní materiál infobrožura DOV a Svět techniky,
 � billboardy,
 � facebook,
 � partnerská sekce na webu „Partneři“,

 � zvýhodněné (dle možností volné) vstupenky na akce pořádané / spolupořádané DOV,
 � zvýhodněné podmínky pro poskytované služby a pro pronájem prostor v areálu DOV,
 � zvýhodněné podmínky k zakoupení příměstských a pobytových táborů,
 � propagační spoty na LCD obrazovkách v GONGu a Světě techniky,
 � poskytnutí statutu „Partner DOV či partner Světa techniky“, který lze použít k Vaší reklamní činnosti  

a prezentacích,
 � účast představitelů Vaší společnosti na společenském předvánočním setkání všech partnerů spolku,
 � možnost uplatnit 20% slevu pro Vaše zaměstnance při vstupu do všech našich expozic  

(Landek Park, NKP Dolní Vítkovice včetně Bolt tower, U6, Svět techniky,  
Milan Dobeš Museum),

 � úvodní spot před projekcí v kině,
 � umístění loga na tiskových zprávách,
 � Family Day - jednodenní volný vstup pro zaměstnance a jejich rodiny do expozic Světa techniky,
 � poděkování partnerům před promítáním v kině,
 � doprovodný program pro veřejnost připravený ve spolupráci s partnerem za účelem propagace 

značky,
 � prostor na balkoně (100m2) pro prezentaci vlastního exponátu,
 � aktivní spolupráci při tvorbě výukového programu a jeho zařazení do nabídky vzdělávacích programů 

Světa techniky,
 � míra výše uvedeného plnění vychází z úrovně spolupráce ze strany partnera.



Fotogalerie expozic partnerů



Současní partneři



Fotogalerie plnění



Fotogalerie plnění



Kontakty

Jakub Švrček
ředitel Světa Techniky Ostrava

E: jakub.svrcek@dolnivitkovice.cz
T: 724 392 169

Pavlína Copková
partnerský program

E: pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz
T: 607 031 050
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