Vilnius, September 12th 2018

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 12 d.

ICCB 2018
International Christmas Charity
Bazaar

ICCB 2018
Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė

Saturday, December 1st 2018
at the Vilnius Town Hall (Rotušė)

2018 m. gruodžio 1 d. Vilniaus
Rotušėje

Dear Sir or Madam,

Gerbiamasis pone / gerbiamoji ponia,

We are pleased to inform you that we have
started the preparations for the traditional
16th Charity Bazaar which this year is under
the kind Patronage of Mrs Silvija
Skvernelė and the Honorary Patronage of
Mrs. Birutė Vizgirdienė.

Maloniai pranešame apie rengimąsi
tradicinei 16-ajai Kalėdų labdaros mugei.

The 2017 event was attended by more
than 5 000 visitors and raised more than
96 000 Euros for the 2017 beneficiaries:

2017 m. renginys pritraukė daugiau
kaip 5 000 lankytojų, buvo surinkta
daugiau nei 96 000 eurų parama, skirta:

Suvalkijos Socialinės Globos Namai in
Mariampole, Visaginas Children Support
Centre, VŠĮ “Krizinio nėštumo centras”,
Klaipeda city care home, Children and youth
day center “Mūsų nameliai” in Vilnius,
Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla,
Ciauskutis Special Nursery and
Kindergarten of Vilnius, Šiauliai Centre for
Palliative Care and Nursing, „Aidas“ Center
for children with special needs in Vilnius,
Lithuanian autism association “Rain
children” in Vilnius.

Suvalkijos socialinės globos namams
Marijampolėje, Visagino paramos vaikui
centrui, VšĮ Krizinio nėštumo centrui,
Klaipėdos miesto globos namams, Vaikų
ir jaunimo dienos centrui „Mūsų nameliai“
(Vilnius), Kupiškio r. Alizavos pagrindinei
mokyklai, Vilniaus specialiajam lopšeliuidarželiui „Čiauškutis”, Šiaulių paliatyvios
pagalbos ir slaugos centrui, Vilniaus
specialiojo ugdymo centrui „Aidas“,
Lietuvos autizmo asociacijai „Lietaus
vaikai“ (Vilnius).

More information and photos about the
finished projects are available at:
www.iwavilnius.com/iccb

Daugiau informacijos bei nuotraukų apie
įvykdytus projektus rasite adresu:
www.iwavilnius.com/iccb

All the organizers of the Christmas
Bazaar are volunteers, who commit to
the requirement that all money collected
on the day of the Bazaar and related
activities go directly to the beneficiaries.

Visi Kalėdų labdaros mugės
organizatoriai – savanoriai,
besivadovaujantys principu, kad visos
Kalėdų mugės dieną surinktos ir su ja
susijusios lėšos be išlygų atiteks
tiesiai paramos gavėjams.

Sponsorships help to cover organizational
costs; sponsors also have the option to fund
the beneficiaries directly by their choice
from the list of the charity projects. The

Rėmėjų parama skiriama apmokant
organizacines mugės išlaidas. Rėmėjai taip
pat gali paremti paramos gavėjus tiesiogiai,
pasirenkant vieną iš siūlomų projektų, tačiau

Mugės globėja – p. Silvija Skvernelė,
Garbės globėja – p. Birutė Vizgirdienė.
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beneficiaries do not receive cash; the
projects funded through the Christmas
Bazaar are directly paid to the suppliers as
per invoice.

grynos lėšos paramos gavėjams
neišmokamos – surinktomis aukomis
finansuojamas paramos gavėjų projektus
vykdančių tiekėjų pateiktų sąskaitų
apmokėjimas.

The attached description will present you
with the opportunities to become involved in
the Christmas Bazaar, a traditional event
which becomes more successful each year.
We do hope that you will be able to join us
in making a difference in the lives of the ill,
less fortunate and disadvantaged.

Pridedamame apraše nurodoma, kaip Jūs
galėtumėte dalyvauti Kalėdų mugėje,
tradiciniame kasmetiniame renginyje,
kuris kiekvienais metais tampa vis
populiaresnis. Labai tikimės, kad galėsite
prie mūsų prisidėti ir pagerinti
sergančiųjų, nepasiturinčiųjų ir
nuskriaustųjų gyvenimą.

This year the selected potential
beneficiaries are:
- Day center “Vilties takas”, Raseiniai
- Šilutė District Special School, Rusnė
- Mother Teresa Family Home, Siauliai
- Social Care Home, Vilijampole
- Lithuainian training center for the blind
visually impaired, Vilnius
- Kindergarden “Nendre”, Vilnius
- Vilnius Social Club, Vilnius
- Vilkpedes Hospital, Vilnius

Šių metų atrinkti galimi paramos gavėjai:
- VšĮ Raseinių dienos centras „Vilties
takas“;
- Šilutės rajono Rusnės specialioji
mokykla;
- VšĮ Motinos Teresės šeimų namai
(Šiauliai);
- Vilijampolės socialinės globos namai
(Kaunas);
- Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo
centras (Vilnius);
- Vilniaus nevalstybinis darželis „Nendrė“
- VšĮ Vilniaus socialinis klubas;
- VšĮ Vilkpėdės ligoninė (Vilnius).

If you have any questions at this time,
please contact Irena Vaikšnoriene, member
of the organizing committee responsible for
sponsorship:
e-mail: birenav@gmail.com
mob. tel: + 370 624 00902

Jei kils klausimų, prašome susisiekti su už
rėmimą atsakinga organizacinio komiteto
nare Irena Vaikšnoriene:

We hope that we can count on your support.

Tikimės, kad galime pasikliauti Jūsų
gerumu ir tikėtis paramos.

Sincerely yours,

Pagarbiai,

Ebba Michelsson
Chair of the ICCB 2018
Spouse of the Ambassador of Finland to
Lithuania

Ebba Michelsson
2018 m. Tarptautinės Kalėdų labdaros
mugės pirmininkė
J.E. Suomijos Respublikos
ambasadoriaus Lietuvoje žmona

Jurgita Butkeviciene
ICCB Co-Chair, Chair of IWAV

El. p.: birenav@gmail.com
Mob. tel: + 370 624 00902

Jurgita Butkevičienė
2018 m. Tarptautinės Kalėdų labdaros
mugės vicepirmininkė, IWAV valdybos
pirmininkė

2

Partnership and sponsorship
opportunities

Partnerystės ir rėmimo galimybės

Sponsors participate in ICCB by invitation
only under the following categories:

Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės
kviestiniai rėmėjai dalyvauja šiose
kategorijose:

Benefactor:
A capital investment over 12 000 Euro
which supports a particular beneficiary in
substantive development and
reconstruction. Benefactors receive highest
priority in publicity.

Generalinis rėmėjas:
Piniginė investicija – daugiau kaip 12 000
eurų, remiant tam tikrą paramos gavėją,
įgyvendinantį statybų (plėtros) ir
rekonstrukcijos projektą. Generaliniams
rėmėjams teikiamas didžiausias
prioritetas viešinimo kampanijoje.
Paketą sudaro:

Package includes:
* company banner inside Rotuse
* logo on published ads
* logo on VIP tickets
* advertising and logo in Bazaar brochure
* logo on Bazaar Poster
* logo projected at Bazaar on screen
* free VIP tickets (as many as needed)

* įmonės kaičioji reklama Rotušės viduje;
* logotipas spausdintoje mugės reklamoje;
* logotipas ant VIP bilietų;
* reklama ir logotipas mugės lankstinuke;
* logotipas mugės plakate;
* logotipas rodomas mugės ekrane;
* nemokami VIP bilietai (kiekis pagal
pareikalavimą).

Strategic Partner:
A combined cash contribution and donation
of goods and services worth 6 000– 12 000
Euro in support of the official beneficiaries
made consistently for five or more years.
Package includes:

Strateginis partneris:
Parama grynaisiais pinigais, prekėmis ir
paslaugomis, kurių vertė nuo 6 000 iki 12
000 eurų, sistemingai remiant atrinkus
paramos gavėjus penkerius arba daugiau
metų.
Paketą sudaro:

* company banner inside the Rotuse
* logo on VIP tickets
* logo in Bazaar brochure
* logo on Bazaar Poster
* logo projected at Bazaar on screen
* free VIP tickets (6)

* įmonės kaičioji reklama Rotušės viduje;
* logotipas ant VIP bilietų;
* logotipas mugės lankstinuke;
* logotipas mugės plakate;
* logotipas rodomas mugės ekrane;
* nemokami VIP bilietai (6 vnt.).
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Main sponsor:
A cash contribution or donation of goods
and services worth 1 500 – 6000 Euro in
support of the official beneficiaries.

Pagrindinis rėmėjas:
Parama grynaisiais pinigais arba
prekėmis ir paslaugomis, kurių vertė nuo
1 500 iki 6 000 eurų, atrinktiems paramos
gavėjams.

* logo in Bazaar brochure
* logo on Bazaar Poster
* logo projected at Bazaar on screen
* free VIP tickets (4)

* logotipas mugės lankstinuke;
* logotipas mugės plakate;
* logotipas rodomas mugės ekrane;
* nemokami VIP bilietai (4 vnt.).

Contributors:
Sponsorship under this category may
include cash donations of any kind,
vouchers for goods or services for the
Lottery, and facilities worth 150 – 1 500
Euro in support of the overall organization of
the event.

Rėmėjas:
Šios kategorijos rėmėjas gali prisidėti
skirdamas auką grynaisiais pinigais arba
natūra, prekių ar paslaugų kuponais
loterijai, kurių vertė nuo 150 iki 1 500
eurų, būtiniems organizuojant mugę.

* logo in Bazaar brochure
* logo projected at Bazaar on screen

* logotipas mugės lankstinuke;
* logotipas rodomas mugės ekrane.

Community Supporter:
A donation made to support the organization
of a particular stand. Community supporters
are advertised in their country stands.

Stendo rėmėjas:
Šios kategorijos rėmėjas gali prisidėti
remdamas tam tikros šalies stendą.
Stendo rėmėjas reklamuojamas remiamos
šalies stende.

* logo displayed at country stand (country
stands are responsible for the presentation)

* logotipas remiamos šalies stende (už
logotipo patalpinimą stende atsakingi
šalies stendo organizatoriai).

Lottery Supporter:
Regarding the Lottery, Top Raffle Donors
contribute prizes not worth more than 200
Euro per prize. The minimum contribution
can be a combination of prizes however the
total value must be no less than 50 Euro.

Loterijos rėmėjas:
Didžiausiems loterijos prizams skiriama
ne daugiau kaip 200 eurų vertės auka.
Mažiausios vertės prizas (arba kelių prizų
rinkinys) – nuo 50 eurų.

* logo by Lottery stand at Bazaar
* logo projected at Bazaar on screen

* logotipas mugės loterijos stende;
* logotipas rodomas mugės ekrane.

Information Partners:
Organizations which provide free advertising
space and publicity in substantial quantity
and length of time shall be recognised as a
media sponsor, according to the value of the
contribution. Placement of logo according to
the above criteria for sponsors.

Informaciniai partneriai:
Organizacijos, nemokamai teikiančios
nemažą kiekį reklaminio ploto ir ilgesnį
laiką trunkančias viešinimo paslaugas,
bus laikomos informaciniais rėmėjais,
priklausomai nuo indėlio dydžio.
Logotipas skelbiamas pagal rėmėjui
taikomus pirmiau nurodytus kriterijus.

4

In order to receive full publicity according to
the above criteria The deadline for
confirmation of sponsorship is
November 6th 2018.

Galutinis rėmimo patvirtinimo terminas
– 2018 m. lapkričio 6 d., kad būtų galima
pasinaudoti visa reklamos ir skatinimo
akcija.

While sponsors are always encouraged
to participate, ICCB regrets that it cannot
guarantee placement in publicity
materials of sponsorships confirmed
after the deadline.

Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės
organizatoriai negali garantuoti
tinkamos rėmėjo reklamos, jei apie
dalyvavimą bus pranešta po galutinio
rėmimo patvirtinimo termino.

Volunteers opportunities
About 50 key organizers work over six
months to prepare the event. Another 200
volunteers become involved in the days
before and during the Christmas Bazaar.
Anyone interested in joining a particular
country stand or contributing toward the
overall organization of the event is warmly
welcome to contact the Chair.

Galimybės savanoriams
Šešis mėnesius renginį ruoš maždaug 50
pagrindinių organizatorių. Dar 200
savanorių dalyvaus pasirengimo darbe
prieš Kalėdų mugę ir jos metu. Norintieji
dalyvauti rengiant tam tikrai šaliai
atstovaujantį stendą arba prisidėti prie
bendro renginio organizavimo mielai
kviečiami susisiekti su mugės pirmininke.

IWAV data for money transfer
Asociacija International Women’s
Association of Vilnius
Address: c/o Eversheds Saladzius, J.
Jasinskio 16b, 12th floor, LT-01112 Vilnius

IWAV rekvizitai pinigų pervedimui
Asociacija International Women’s
Association of Vilnius.
Adresas: c/o Eversheds Saladžius, J.
Jasinskio g. 16b, 12 aukštas, LT-01112
Vilnius

Bank Code: 71800
Bank Name: Šiaulių Bankas
Bank Address: AB Šiaulių Bankas, Tilžės g.
149, LT-76348 Šiauliai
IWAV Code: 124368969
IBAN: LT537180300005700103
SWIFT Code: CBSBLT26

Banko kodas: 71800
Banko pavadinimas: Šiaulių bankas
Banko adresas: AB Šiaulių bankas, Tilžės
g. 149, LT-76348 Šiauliai
IWAV kodas: 124368969
IBAN: LT537180300005700103
SWIFT kodas: CBSBLT26

Authorised signatory:
Jurgita Butkevičienė
Chairwoman of IWAV

Parašo teisė:
Jurgita Butkevičienė
IWAV pirmininkė

www.iwavilnius.com

www.iwavilnius.com
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