Menu pro firmy
Děkujeme, že uvažujete o podpoře Vážného zájmu. Šíříme vážnou hudbu, budujeme kulturní
podhoubí, podporujeme sousedské vztahy, pomáháme studentům hudby, hrajeme pro seniory
i ty nejmenší. To vše je možné jen díky podpoře našich příznivců a dárců.

Jak finančně podpořit Vážný zájem

1. vyberte si z kategorií zajímavá, vážně zajímavá a nejvážněji nejzajímavější
2. získejte uvedenou odměnu
3. na vyžádání obratem vystavíme dárcovskou smlouvu
Všechny naše dárce s hrdostí uvádíme na našem webu, pokud si však přejete zůstat
v anonymitě, budeme to respektovat.

1.
Kategorie zajímavá
Zažijte s námi salónní koncert s výhledem na celou Prahu. Pořádáme krásné koncerty vážné
hudby v salónu na Střeše Lucerny, kde můžete potkat nejen nás, ale další zajímavé osobnosti,
které nás navštěvují. Nabízíme také přístup na všechny koncerty na Střeše Lucerny formou
abonmá, které je přenosné - pokud nebudete moci, můžete vaše místa nabídnout přátelům.
Jednou ročně pořádáme také koncert pro uzavřenou společnost podporovatelů a přátel
Vážného zájmu na supermoderním hausbótu Port X.

Setkejte se s námi od 5.000 Kč
- jeden vámi vybraný koncert na Střeše Lucerny pro 2 osoby
- drobné dárkové předměty

Abonmá od 10.000 Kč
+ vstup na všechny koncerty Vážného zájmu na Střeše Lucerny pro 4 osoby
(přenosná abonentka)

Abonmá s VIP koncertem od 15.000 Kč
+ přístup na speciální koncert pouze pro zvané pro 4 osoby (setkání mecenášů)
+ jako poděkování limitovaná edice originální “nototužky” od designérky Adély Wiesenbergové

2.
Kategorie vážně zajímavá
Ve střední kategorii uspořádáme koncert přímo pro Vaši firmu, nabízíme uvedení loga na
webu i v tiskovinách. Jako poděkování věnujeme umělecké dílo s tématikou domácího
koncertování.

Koncert na míru od 30.000 Kč (klasický)
- komorní koncert (cca do 30 osob, v sídle společnosti)
- šance dostat se do blízkosti hudebníků = jedinečný zážitek
- přijdou k vám zahrát vynikající studenti a mladí hráči
- uvedené logo na webu a ve výroční tiskovině

Koncert na míru od 45.000 Kč (plus)
+ může být v provozovně jako site-specific, i pro firemní partnery, ale ne pro veřejnost
(klasicky koncertní formát, max. 70 osob)
+ přijdou k vám zahrát profesionální hráči a komorní soubory

Koncert na míru od 70.000 Kč (exkluziv)
+ exkluzivní umělci, program šitý na míru, možnost přizvání veřejnosti
+ jako poděkování věnujeme umělecké dílo s motivem domácích koncertů

3.
Kategorie nejvážněji nejzajímavější
V kategori nejvyšší nabízíme partnerství, profesionální propojení s naším projektem, větší
viditelnost, individuální strategii a přístup. Kromě interního koncertu pro zaměstnance
budou hudebníci Vážného zájmu připraveni zahrát i na větších firemních akcích, aby kvalitně
orámovali Vámi pořádané akce.

Řadový sponzor (na dotázání)
- propojení s marketingovým a PR týmem Vážného zájmu a vytvoření individuální strategie

Významný sponzor (na dotázání)
+ kromě koncertu na míru (obvykle v sídle firmy) zprostředkuje Vážný zájem
také hudební náplň pro vybranou (klidně i veřejnou) společenskou událost.

Exkluzivní sponzor (na dotázání)
+ vytvoření speciální marketingové strategie, větší viditelnost,
natočení originálního propagačního videa

Generální sponzor (na dotázání)
+ logo partnera je viditelné na hlavní stránce webu, výrazné propojení značky s projektem,
umístění loga do všech e-mailových zpráv, uvedeno ve všech tiskovinách včetně příruček
Vážného zájmu.

Kdo jsme
Vážný zájem, z.s. vznikl v roce 2016 jako nevinný žert violoncellisty Tomáše Jamníka a marketingového specialisty Lukáše Otevřela. Původně se mělo jednat o jednodenní informační
kampaň, která by demonstrovala, jak má vypadat domácí koncert vážné hudby. Nakonec spolu
s dalšími přáteli uspořádali měsíční happening, během kterého se uspořádala více než stovka
domácích koncertů po celé republice.
Vážný zájem začal postupně přibírat i další aktivity, které zpřístupňují vážnou hudbu širší
veřejnosti. Jeho umělci vystupují na kulturních akcích (Korzo Národní, koncert u Prastánku
Františka Skály, předávání Ceny Josefa Chalupeckého), spolu s kavárníkem Ondřejem Kobzou
Vážný zájem uspořádal koncert na poště v Jindřišské ulici a akci Malostranské dvorky, která
přilákala tisíce lidí za vážnou hudbou do uzavřených vnitrobloků pražské Malé Strany. Cílem spolku
je podporovat malá pódia a vytvářet nové koncertní příležitosti. Umělci Vážného zájmu hráli na
otevření Werichovy a Winternitzovy vily, nové pódium vzniká na střeše paláce Lucerna.
Spolek se věnuje také dobročinným aktivitám, hraje nejmenším posluchačům i seniorům.
Již dvakrát věnoval do dražby nadace Dejme dětem šanci cenu, která byla jednou z
nejžádanějších aukčních položek.
V roce 2017 zvítězil Vážný zájem na startupovém klání Mash-Up, který pořádal Impact Hub
Praha. V témže roce vystoupil na mezinárodní konferenci TEDx Prague ve vyprodaném Foru
Karlín. V roce 2019 spatřila světlo světa unikátní aplikace pro pořádání domácích koncertů.

Připojte se k nám a buďte s námi u dalších významných kroků.
Děkujeme.

Kontakt

Vojtěch Jouza

Vážný zájem, z.s.

+420 731 739 603

info@vaznyzajem.cz
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