Kortárs Építészeti Központ
Támogatói Ajánlat

10 ÉVES A KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI
KÖZPONT
A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) építészettel és
városfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi hírű szakmai
műhely. Célunk, hogy megteremtsük a városról
való közös gondolkodás és vita nyílt fórumát, és
a széleskörű nyilvánosság számára is hozzáférhetővé
tegyük a városfejlesztés kortárs kérdéseit.
Programjaink folyamatos, kiemelt hazai és
nemzetközi figyelmet kapnak. Működésünk első
10 évében közel 600 eseményt szerveztünk,
köztük kiállításokat, konferenciákat, vitaesteket,
workshopokat, építészeti túrákat és fesztiválokat ezeken több, mint 550 000 látogató fordult meg.
Tevékenységünk szerves része az a kutatói és
tanácsadói munka, amelyet önkormányzatok és a piaci
szereplők számára végzünk. A döntéshozók, építész
szakma figyel a KÉK véleményére, így üzeneteink
a legfontosabb körökbe is eljutnak.

PÁRTOLÓI KÖR
A KÉK Pártolói Körének tagjaként részévé válhat a KÉK szakmai közösségének,
találkozhat a KÉK külföldi vendégeivel, zártkörű programokon vehet részt:
+ Motivált építész-hallgatókat érhet el a KÉK hallgatói hálózatán keresztül
+ Tagoknak szóló szakmai és networking eseményeinken vehet részt
+ Exkluzív, a Tagoknak szóló éves vacsorán vehet részt
+ Nemzetközi hálózatunk segítségével külföldi szakmai kapcsolatokat építhet
+ Eseményeinken potenciális megrendelőkkel találkozhat
+ Az eseményeinkről beszámoló szakmai sajtóban jelenhet meg
+ Céges rendezvényeket tarthat A KÉK galériájában
+ A KÉK kommunikációs felületein (hírlevelél, web, helyszín) jelenhet meg
+ Programjainkat kizárólag a Tagoknak szólóan előzetesen tekintheti meg
+ Külföldi meghívottainkkal egyéni találkozási lehetőséget biztosítunk
+ Hírlevelet küldünk aktualitásokról, nemzetközi hírekről, pályázatokról
Éves előfizetés: 500 000 Ft
A támogatás továbbá társasági adókedvezmény igénybevételére jogosít.

Megjelenési felületeink:
Helyszín: Budapest, IX. kerület, Bartók Béla út 10-12.
Web: kek.org.hu/helyszin
FB: facebook.com/KortarsEpiteszetiKozpont
Facebook like: 40 000 fő (KÉK központi oldal és projekt-oldalak)
Facebook reach: 500 000 fő
Hírlevél: 11 000 fő
Rendszeres médiapartnerek: Octogon Magazin, Építészfórum,
kulturális sajtó

Alapítványunk adatai
Név: Kortárs Építészeti Központ Alapítvány
Székhely: 1074 Budapest, Hársfa utca 11.
Adószám: 18189223142 1
Nyilvántartási szám: 9837 (Pk. 60103/2006)
Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Projektjeink

Számokban

Kiket érhet el

BP100
A The Guardian brit napilap a fesztivált Európa
legjobb kulturális rendezvényei közt tartja számon.
A száz éves házak hétvégéjét a hamburgi Lebendige
Stadt Stiftung a „Legszebb városi ünnepként”
díjazta.

6 év
60 ház / év
20.000 fő / hétvége
2 nemzetközi díj

Fiatalok felnőttek, családosok, egyetemisták,
idősek, nyugdíjasok, középkorúak minden
társadalmi csoportból építészet, művészetek,
műemlékek, történelem iránt érdeklődők

Építészeti Filmnapok
Városi témájú filmfesztivál, a régióban az egyetlen
városi tematikájú filmes esemény, Budapest építész
és designer közösségének kedvelt találkozóhelye.

8 év
50 film / alkalom
2000 fő / hétvége

Egyetemi hallgatók, szakmabeliek (építészek,
várostervezők), diplomás budapestiek (18-60 év)

Pecha Kucha Night Budapest
Építész-designer prezentációs-est, mely több száz
fiatal tervezőnek, nyújtot bemutatkozási lehetőséget.

50 kiadás
500 előadó
300 fő / esemény

Egyetemi hallgatók, szakmabeliek (építészek,
várostervezők), diplomás budapestiek (18-60 év)

BB1012
A KÉK központja, projekjeinek helyszíne, közösségi
iroda, a BME-vel együttműködésben fenntartott
városi műhely.

180 m2
30 coworking bérlő
2-300 fő / hó látogató

Összes magyar felsőoktatási építészkar
építészek, belsőépítészek, mérnökök,
várostervezők építészekkel együtt dolgozó kreatív
szakmák képviselői építészeti munkák megrendelői
építészet és urbanisztika iránt érdeklődők.

KÉK Ambassador Program
Magyarországi egyetemek hallgatóiból álló hallgatói
hálózat, akik a KÉK üzeneteit, programjait hirdetik az
egyetemeken, főiskolákon.

40 hallgató / év
Várható elérés: kb 20.000
egyetemista

Egyetemi hallgatók

Közösségi Kertek
A fenntartható város közösségek támogatása
érdekében KÉK elsőként indított Magyarországon
közösségi kerteket.

5 kert
500 kertész

Fiatalok felnőttek, családosok, egyetemisták,
idősek, nyugdíjasok, középkorúak minden
társadalmi csoportból

A fenti ötletek mellett természetesen nyitottak vagyunk a cég profiljához illeszkedő egyéb elképzelésekre is.
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