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Kas mēs esam ?1.
Fonds Movember Latvija ir prostatas vēža pacientu
interešu aizstāvības biedrība.Fonda mērķis ir sniegt

atbalstu un palīdzību vīriešiem Latvijā ar prostatas vēža
diagnozi. Fonda mērķos ietilpst informatīvu pasākumu

un semināru rīkošana, piesaistot līdzekļus no plaša
ziedotāju loka, lai veicinātu vīriešus pārbaudit savu

prostatas veselību.

kā mūs
atbalstīt?



3. Mūsu vēstījums

Aicinot vīriešus rūpēties
par savu

veselību, pastāv risks
tikt ignorētiem.

Lai sasniegtu Latvijas
vīriešus, mēs vēlamies

uzsākt sarunu caur
viņiem aktuālām tēmām

un hobijiem,   aicinot
izpildīt PSA testu
Mūsu galvenais

vēstījums:
NO PROSTATAS VĒŽA

NAV JĀMIRST!

kā mūs
atbalstīt?



Mēs esam pārliecināti, ka interesi piesaistoši bukleti
mudina vīriešus savlaicīgi veikt veselības pārbaudes un rūpīgi
pievērst uzmanību savai veselībai. Ar dažādu slimību
simptomu, veselības pārbaužu aprakstiem, konkrētiem
risinājumiem un veicamajām darbībām, mēs bruģējam ikviena
vīrieša ceļu uz labāku veselību un kvalitatīvāka
medicīniskā pakalpojuma saņemšanu. Bukleta metiens
ir 5 000 eksemplāru.  Atbalstītājs iegūst iespēju izvietot savu
logo bukleta drukātajā un digitālajā formātā.
Bukleta atbalstītāja cena ir  2500 EUR + druka. 

bukleta izstrāde

4. Atbalstīšanas iespējas



Mēs   katru   gadu   NOVEMBRĪ   organizējam              vīriešu               
veselības mēnesi. Vīriešu veselības mēnesis
ir nacionāla mēroga informatīvā kampaņa.
Vīrieši       tiek   aicināti   runāt   par   veselību,   kā   arī                       
doties           uz savlaicīgam veselības pārbaudēm un kopumā
dzīvot veselīgāk. Kampaņā iesaistās dažādi uzņēmumi un
pašvaldības, aktīvi piedaloties un rīkojot vīriešu
veselībai veltītus pasākumus un aktivitātes, izplatot plakātus
un citus ar vīriešu veselību saistītus materiālus.
Galvenā atbalstītāja cena ir  8 000 EUR  
 Pieminēšana visās aktivitātēs. Kompānijas vārda
iekļaušana kampaņas nosaukumā Logo     izvietošana   
publicitātes       materiālos     (digitāli, drukāti, vides
reklāmās)
Aktivitātes atbalstītāja cena ir  sākot no 1500 EUR

4. Atbalstīšanas iespējas

MOVEMBER/mŪSU
MĒNESIS



Par vienu no centrālajiem ikgadējās
kampaņas pasākumiem ir kļuvis MOVEMBER
TRIATLONS. Tās ir vīru sacensības, kur dalībnieku komandās
tiek pulcēti sabiedrībā zināmi kungi
no dažādām darbības jomām, to skaitā, sportisti, aktieri,
mūziķi, pasākumu vadītāji. MOVEMBER TRIATLONS plaši tiek
atspoguļots presē.
Galvenā atbalstītāja cena ir  3 000 EUR  
    Kompānijas vārda iekļaušana pasākuma nosaukumā
Logo izvietošana publicitātes materiālos (digitāli,
drukāti, vides reklāmās)

4. Atbalstīšanas iespējas

MOVEMBER TRIATLONS



4. Atbalstīšanas iespējas

MOVEMBER VĪRU KAUSS
futbolā

Iespēja piteikties futbola turnīram uzņēmumiem un ņemt
dalību cīņā par ceļojošo kausu. Komandu skaits ir
ierobežots.
Dalība turnīrā  180 EUR   bez PVN
    



FINANSIĀLS ZIEDOJUMS FONDA DARBĪBAS
TURPINĀŠANAI
Ja jūs vēlaties atbalstīt vīriešu veselības tēmu
aktualizēšanu un ja esam viesuši uzticību un mūsu
darbs jums šķiet būtisks vīriešu veselības veicināšanas
kontekstā, lūdzu, veiciet finansiālu līdzekļu ziedojumu
Fondam Movember Latvija.

BALVU UN PRODUKTU ZIEDOJUMI
Mēs ļoti novērtējam arī balvu un citu produktu
ziedojumus. Tie palīdz mums popularizēt aktivitātes
un pasākumus.

6. ZIEDOJUMI



6. KONTAKTI

Addrese
Matīsa iela 8, Rīga

Epasts
helmuts@movemberlatvija.lv

Tālrunis
+371 25606114


