Szeretettel várjuk támogatóinkat!
A további információkért szívesen állunk
rendelkezésükre!

Készülünk a jövőre

Támogatóink elköteleződése fontos projektek
megvalósításában segít bennünket:
Egy innovatív, modern oktatási környezet
létrehozásában
- szaktantermek felszerelése
- az oktatás digitalizálása
Diákjaink pályaválasztásának megkönnyítésében
- szakmai gyakorlatra vonatkozó ajánlatok
10. osztályosaink számára
- továbbtanulási- és szakmai börzénken való
jelenlét
- cég-/üzemlátogatás
Támogatói díjakban/ösztöndíj pályázati
lehetőségekben
Iskolai rendezvények lebonyolításában

Iskolai kapcsolattartónk szponzorációs
kérdésekben:

Sipeki Anita
asipeki@deutscheschule.hu
Tel.: +36-1-391-9114

- musical, koncert, kabaré
- „Jugend Musiziert”, „Jugend Debattiert” versenyek
- Nyári ünnepség, Adventi vásár, Érettségi bál
Számos más közös kezdeményezés és projekt támogatásában képzési, szakmai, gazdasági, digitalizálással, fenntarthatósággal kapcsolatos témában, stb.
Rendszeres és folyamatos kapcsolat révén hidat építünk az iskola és a gazdaság között, hogy diákjainkat a
lehető legjobban felkészíthessük a további tanulmányok
illetve munka világának kihívásaira.
Tanulóink az Ön vállalkozásának jövője!

Tartson velünk, mint:
Budapesti Német Iskola Alapítvány
1121 Budapest, Cinege út 8/c
www.deutscheschule.hu/szponzoracio

Támogatói csomagok
HIVATALOS PARTNER
A támogatói szerződés időtartama: min. 2 év
A támogatás mértéke a szerződés időtartama alatt:
> 1.500.000 Ft / iskolai évenként vagy naptári évenként

Isten hozta!
Két ország - egy iskola - Europa közepén

HIVATALOS SZPONZOR
A támogatói szerződés időtartama: min. 1 év

A Német Szövetségi Köztársaság és a Magyar Állam egy államközi megállapodás keretében 1990ben megalapította a Budapesti Német Iskolát, mint
német-magyar, úgynevezett „Begegnungsschule”-t.
Az iskola további alapító tagjai Baden-Württemberg tartomány, valamint Budapest városa. Iskolánk
egy 140 külföldi német iskolából álló világszövetség
tagja.

A támogatás mértéke a szerződés időtartama alatt:
> 700.000 Ft / iskolai évenként vagy naptári évenként

570 diákunk 12 évfolyamon tanul. Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a német és magyar érettségi mellett megszerezhessék a német Real- és
Hauptschulabschluss végzettségeket is.

... széleskörű nyelvi és interkulturális kompetenciákat közvetítünk a globalizált, komplex módon
összefonódott világban való eligazodást segítve
... támogatjuk és fejlesztjük diákjainkat, hogy optimális módon megvalósíthassák egyéni fejlődésiés tanulmányi céljaikat

a támogatói szerződés ideje alatt a „DSB
szponzor” cím és logo használatára való
jogosultság a vállalkozás honlapján
Logo megjelenítése az iskola naptárában (A3)
Logo megjelenítése a két iskolai ünnepre szóló
meghívókon (Nyári ünnepség, Adventi vásár),
valamint termékekkel, Roll-Uppal való jelenlét

Beszámoló az iskola honlapján a „Hírek“
rovatban

A támogatói szerződés időtartama: min. 1 év

Logo megjelenítése az iskola honlapján

> 350.000 Ft / iskolai évenként vagy naptári évenként

... segítünk abban, hogy diákjaink önálló, elkötelezett, felelősségteljes személyiséggé fejlődjenek

Vállalkozásának rövid bemutatása évkönyvünkben

HIVATALOS TÁMOGATÓ

A támogatás mértéke a szerződés időtartama alatt:

A végzettségek megszerzésének útján …

„DSB partner” kitüntető cím átadása a vállalkozás telephelyén történő kihelyezéshez,
fényképes híradás az átadásról az iskolai
médiumokban, sajtójelentés

Logo megjelenítése az iskola főbejáratánál
lévő támogatói táblán
Logo megjelenítése az iskola évkönyvében

DSB Barát:

DSB BARÁT

DSB

Freund

Vállalkozói adomány/
Magán adomány:
> 50.000 Ft-tól

Köszönetnyilvánítás az iskola honlapján
a vállalkozás megnevezésével.
A vállalkozás megjelenítése az iskola
évkönyvében

