
Dreher 24 pályázati felhívás 

Aktívan együtt 2021 –  

Alkoholmentes sörszponzoráció 500 – 5000 fős rendezvények számára  

 

A Dreher 24 „Aktívan együtt” programja azokat a helyi rendezvényeket támogatja, amelyek a kis 

méretükből adódóan nehezebben tudnak pályázni termék és márkatámogatásra. A pályázatra 

önkormányzatok és rendezvényszerevező irodák és rendezvényszervező vállalkozók jelentkezését 

várja. 

Pályázat háttere: 

A Dreher Sörgyárak számára fontosak a kis, helyi közösségek és azok törekvései; emellett hisz abban, 

hogy félig nem érdemes semmit sem csinálni, így közösségi programokat sem. A Dreher Sörgyárak a 

hosszútávú felelősségvállalási törekvéseinek részeként erős alkoholmentes portfolióval rendelkezik, a 

termékekkel pedig olyan, helyi közösségek által szervezett eseményeket szeretne támogatni, 

amelyeken a sport, szabadidő tevékenység és a közösségi élmény van fókuszban.  

Pályázat célja: 

A Dreher Sörgyárak célja, hogy megmutassa, a kis helyi közösségek által szervezett események is 

ugyanúgy fontosak, mint a több tízezer főt megmozgató tömegrendezvények. 

Pályázati feltételek: 

Az esemény vagy rendezvény  

• 2021. július 1. és 2021. szeptember 30. között kerül megrendezésre  

• a résztvevők várható száma: 500 – 5000 fő 

• más alkoholosital márka/sörmárka nem támogatja 

• elfogadja és biztosítja, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt. vagy annak megbízott alvállalkozója képi 

és videós anyagot készíthessen és azt promóciós/reklám célra használhassa online formában 

Pályázat menete: 

A pályázati feltételek elfogadásával a pályázati űrlap kitöltésével lehetséges a 

www.dreherzrt.hu/aktivanegyutt oldalon, 2021. június 1. és június 30. között. 

Pályázat elbírálása és győztesek értesítése: 

A pályázat elbírálása, győztesek kiválasztása 2021. július 1-én, szubjektív feltételekkel történik, a 

zsűritagok által. A pályázat győzteseit a Dreher Sörgyárak Zrt július 1-et követően 5 munkanapon 

belül írásban értesíti. A pályázatok elbírálásainál a zsűritagok az alábbi szempontokat veszik 

figyelembe: 

• az elmúlt 5 év során hány alkalommal szervezték meg az eseményt 

• várható résztvevők száma 

• esemény témája 

• az esemény programjai/fellépői/tematikája 

• egyéb szubjektív szempontok 

  

http://www.dreherzrt.hu/aktivanegyutt


Zsűri tagok: 

A beérkezett pályázatokat a Dreher Sörgyárak munkatársai bírálják el: 

• Szabó Ibolya, Corporet Affairs Manager 

• Juhász Regina, Marketing coordinator 

• Fekete Gergely Csaba, Brand Manager 

A támogatás formája: 

A támogatást elnyerő rendezvényeket a várható résztvevőitől függően a Dreher Sörgyárak Zrt. 

összesen 20.000 darab dobozos 0,33 literes Dreher 24 citrom és meggy-szeder termékkel támogatja, 

melyet a rendezvény szervezője, előre egyeztetett időpontban, a Dreher Sörgyárak címén tud felvenni. 

Ezt a mennyiséget a rendezvény szervezője a rendezvény 18 év feletti résztvevői között köteles 

kiosztani, ezért külön díjat nem számolhat fel, erről Mintaszórási jegyzőkönyvet köteles kiállítani a 

Dreher Sörgyárak Zrt. részére. 

Tájékoztatás 

A Pályázók a Pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a aktivanegyutt@noguchi.hu e-mail címre írva 

tehetik fel. 

Változtatás joga 

A Dreher Sörgyárak a jelen pályázattal kapcsolatban kártalanítási kötelezettség nélkül a változtatás 

jogát fenntartja, mellyel összefüggésben felelősségét teljes mértékben és feltétel nélkül kizárja.  

Budapest, 2021.06.01. 
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