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Knihovna UTB je největší odbornou knihovnou
ve Zlínském kraji. Obsluhuje téměř 12 tisíc
uživatelů, z nichž převážnou většinu tvoří
studenti a zaměstnanci univerzity, ale také
zhruba 700 čtenářů z řad odborné veřejnosti.
Knihovna má otevřeno 6 dní v týdnu a v roce
2017 zaznamenala více než 148 tisíc návštěv.
Ve fondu se nachází zhruba 133 tisíc knih, na
dvě stovky titulů tištěných novin a časopisů,
nebo veškerá produkce elektronických
kvalifikačních prací studentů univerzity.
Zpřístupňujeme také téměř stovku vědeckých
databází, jejichž obsah tvoří tisíce článků
z prestižních vědeckých časopisů a e-knihy.
Poskytujeme řadu školení a konzultací,
meziknihovní výpůjčky dokumentů z jiných
knihoven z ČR či zahraničí a širokou paletu
dalších služeb.

KNIHOVNA.UTB.CZ

Staňte se partnery významné
univerzitní knihovny.
Oslovte skrze sponzoring tisíce
studentů i zaměstnanců univerzity.

CO VÁM SPOLUPRÁCE
PŘINESE?
1. Marketingový balíček dle
poskytnuté částky
2. VIP kartu čtenáře
a přístup ke všem zdrojům
a službám knihovny

PARTNER KNIHOVNY
Staňte se partnerem knihovny a podílejte se
tak na nákupu zdrojů a zařízení, čímž podpoříte
vzdělávací potenciál celého regionu. Partnerství
s knihovnou vám přinese jedinečnou možnost
oslovení cílové skupiny mladých lidí. Investice
do vzdělání je investicí do budoucnosti.

3. Odborná školení na míru

Naše nabídka je flexibilní a propagace je
připravena přesně na míru Vašim potřebám
– nebojíme se realizovat vaše nápady na
netradiční formy propagace.

4. Pronájem prostor
v knihovně pro vlastní
akci či školení

Partnerem knihovny se může stát také
společnost, která poskytne knihovně své
produkty či služby formou reciproční dohody.
•
•
•
•
•
•
•
•

jméno dárce bude po dobu jednoho roku
spojeno s Knihovnou UTB
umístění vlastních propagačních materiálů
v prostorách knihovny dle přání
logo a poděkování na hlavní informační
obrazovce v knihovně
využití reklamního banneru s proklikem
na plochách PC v knihovně
propagace přes sociální média knihovny
inzerce v časopise knihovny – umístění PR
článků nebo reklamy
možnost pronájmu prostor v knihovně pro
vlastní akci, prezentaci
možnost speciálních školení a konzultací
pro zaměstnance

Konkrétní benefity se odvíjejí od částky, kterou
partner knihovně poskytne (minimální částka je
5 000 Kč).

ADOPCE SIGNATUR
Adopcí signatury (oboru) věnujete prostředky
na nákup zdrojů ve vámi vybraném odvětví.
Můžete sponzorovat obor, ve kterém
podnikáte a cílit tak na konkrétní skupinu
studentů – možná vašich budoucích
zaměstnanců a klientů.
•
•
•
•
•
•

označení nakoupených knih logem
partnera
jméno partera a QR kód s odkazem na
jeho web přímo na regále u konkrétní
signatury
možnost distribuce tištěných
propagačních materiálů
logo a poděkování na hlavní informační
obrazovce v knihovně
propagace přes sociální média knihovny
další výhody na míru individuálním
potřebám v závislosti na darované částce

