A KÉK - Kortárs Építészeti Központ bemutatja:

kézműves
sör
10 ÉVES A KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT
A KÉK - Kortárs Építészeti Központ 2016-ban ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A KÉK úttörő
szerepet játszik az építészet társadalmi szerepének újrafogalmazásában. Programjai folyamatos,
kiemelt hazai és nemzetközi figyelmet kapnak. Az elmúlt 10 évben közel 600 eseményt szerveztünk,
köztük hazai és nemzetközi kiállításokat, konferenciákat, fesztiválokat - ezeken több, mint 550 000
látogató fordult meg.
ELMÚLT 10 ÉV EREDMÉNYEI: KÖZÖSSÉG, SZAKMAISÁG, LENDÜLET
A Lebendige Stadt Alapítvány által ’A legszebb városi fesztivál’ díjjal kitüntetett Budapest 100 fesztiválunkat a The Guardian brit napilap Európa legjobb kulturális eseményei között említi. Elsőként
indítottuk útjára Magyarországon a közösségi kerteket. A több mint 40 kiadást megélt Pecha Kucha
Nights Budapest prezentációs est alkalmával több száz fiatal kreatívnak nyújtunk bemutatkozási
lehetőséget. Budapesten elsőként szerveztünk tematikus felfedező sétákat, online Kortárs Építészeti
sétáinkat az ENSZ World Summit Youth Award díjjal tűntette ki. Tevékenységünk szerves része a
kutatói és tanácsadói munka is, kurátoraink pedig számos hazai és nemzetközi szakmai médiumban
nyilvánítanak rendszeresen véleményt.
KÜLÖNLEGES AJÉNDÉK: KÉK KÉZMŰVES SÖR
A 10 éves évfordulónkra egy különleges ajándékkal készülünk, melyet meglepetésnek szánunk
kurátoraink, szakmai partnereink és közösségünk számára egyaránt. Limitált példányszámú kézműves
sört adunk ki, mely a legmagasabb minőségű sörből készül, illetve design tárgyként is világszínvonalú
lesz. Együttműködő partnereink az Élesztő Kézműves Söröző, illetve Kiss Miklós grafikus szintén
garanciát jelentenek a színvonalra. A sör amellett, hogy kivételes termék, a kulturális finanszírozás
úttörő formája is egyben, hiszen az értékesítéséből befolyó bevételt 100 %-ban alapítványunk fenntartására fordítjuk. A bevezető kampány során komoly hazai és nemzetközi figyelemre számítunk,
sztárépítészek bevonásával.
A TÁMOGATÓI AJÁNLAT
Legyen részese ennek az egyedülálló történetnek és támogassa a KÉK sör létrejöttét 500 000 Ft-tal.
Cserébe az alábbiakat kivételes megjelenési lehetőségeket ajánljuk:
- 100 db a cég logójával ellátott limitált példányszámú sör, mely exkluzív karácsonyi vagy céges ajándék
partnerei számára.
- részvétel a KÉK projektgalériájában rendezett születésnapi és sör release bulin. A rendkívüli networking
eseményen a szakma, a KÉK Pártolói Köre és sajtó képviselő lesznek jelen.
- automatikus KÉK Pártolói Tagság „Radikális” kategóriájában, mely további
kedvezményekre, zártkorú eseményeken való részvételre ad lehetőséget.
- a támogatás továbbá társasági adókedvezmény igénybevételére jogosít.
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