
Malala Yousafzai Nobel-békedíjas aktivista

“Minden lány megérdemli, hogy részt
vegyen annak a technológiának a
kifejlesztésében, ami megváltoztatja
a világunkat és annak vezetőit.”

Ajánlat
Partnereknek és
Támogatóknak



Ismerd meg
Lilit!

 Lili 14 éves, suli mellett kevés a szabadideje,

tagja a gimnázium drámacsoportjának.

Kedvenc tárgya a biosz, nyárra szülei beíratták

egy infótáborba.

Kíváncsi, és rengeteg kérdése van. 

Merész ötletei vannak a világ

megváltoztatására, de mégis tele van

bizonytalansággal. 



Mi motválhatja a
lányokat a
technológiai vagy
természettudományos
területek felé?*

*A Microsoft 2017-ben végzrett kutatása szerint

Gyakorlati
tapasztalat

Valódi
élethelyzetek

Egyenlőség
iránti
bizalom

Buzdítás
tanároktól

Női
példaképek



Amit a változásért
teszünk
Ritkán fantáziálnak a lányok arról, hogy informatikusok, fizikusok

vagy űrkutatók legyenek, pedig érdemes nagyot álmodni, ugye?

Ebben segít a Lányok Napja: a tudomány, a technológia, a

matematika és a mérnöki - STEM - pálya végtelenül szép és

izgalmas – szeretnénk elérni, hogy az ebben rejlő óriási lehetőséget

a fiatal lányok is észrevegyék.

Határozott célunk, hogy a fiatalok bátran és magabiztosan

induljanak el a STEM területek irányába, új lehetőségeket

kapjanak, nőjön az önbizalmuk, és a változások elindítói legyenek

saját közösségükben.



190
innovatív vállalat és
intézet fogadóhelyként

11 év alatt az ország legnagyobb elérésű,
lányoknak szóló pályaorientációs
rendezvényévé váltunk

600+
inspiráló példakép,
fogadóhelyek
munkatársaival

40+
városban tartottunk
Lányok Napja
programot

15 500 +
STEM  szakmák iránt
érdeklődő résztvevő

1 100
sajtómegjelenés

800
aktív kapcsolat
pedagógussal

1 500+
önkéntes



A válaszadók 89,9%-a
ajánlaná a Lányok Napját
a pályaválasztás előtt
állóknak.

Minden nyolcadik lány a későbbiekben
is kapcsolatba került a fogadóhellyel  -
felvételizett oda, részt vett más
programon, gyakornokoskodott ott

Milyen volt a 
Az elmúlt 10 év résztvevőit kérdeztük

A lányok 50%-ának nagyon pozitív
benyomása volt a fogadóhelyről,
amelyet meglátogattak, és el tudják
képzelni, hogy ott fognak dolgozni.

Ugyanennyien voltak, akik a
rendezvények után utánanéztek az
interneten a fogadóhelynek.

?

A Lányok Napja a toborzás, 
a figyelemfelhívás jó eszköze!



Tevékenységünk elképzelhetetlen
lenne partnereink nélkül

Accenture, Arm, bitrise, Citi, Coca-Cola, Coloplast, Codecool, Continental, DXC,

epam, evopro, GE, Google, Grundfos, Harman, Jabil, Janssen, Joyson, KPMG,

Magyar Telekom, Mercedes, MOL, Morgan Stanley, Nokia, pwc, BOSCH, SUEZ,

Supercharge, TOPdesk, Truemotion, Verizon és további 149 felelős munkáltató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Corvinus

Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci

Egyetem, Neumann János Egyetem, Óbudai Egyetem, Pázmány Péter Katolikus

Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pannon Egyetem, Pécsi

Tudományegyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Eötvös Loránd

Kutatási Hálózat intézményei



The show must
go on!



Lányok Napja 2023
Lányok Napja 2023. április 27-én

Minden helyszín egyedi programmal készül, hogy a nap

során a lányok új szakmákat ismerhessenek meg

A fogadóhelyek munkatársaik bevonásával fogadják a

pályaválasztás előtt álló, 11-18 éves lányokat

A tavaszi Lányok Napja programon országszerte kinyílnak

egyetemek, kutatóintézetek, gyárak és irodák kapui

Választási lehetőséget kínálunk Partnereinknek a

program ONLINE vagy SZEMÉLYES formában történő

lebonyolítására is



Lányok Napja Fesztivál 2023
Lányok Napja Fesztivál 2023. őszén

Programok középiskolás és egyetemista

lányoknak, partnereinknek egyaránt

Résztvevők az egész országból és a határon

túlról - Az első online Lányok Napja központi

eseményünkön 722-en voltunk

STEM szakmák bemutatkozása

Szakmai és önismereti interaktív workshop-ok

Inspiráló előadók, véleményvezérek, lebilincselő

előadások nyújtanak motivációt és betekintést a

STEM világába

" Girl Talks" - A változás elindítói  -  A Lányok

Napja Nagykövetei TED talks mintájára tartanak

inspiráló előadásokat



Ha csatlakozol a Lányok Napja 2023
eseménysorozatunkhoz, ezek várnak Rád:

Connect
Kapcsolatba léphetsz partnereinkkel,

véleményvezérekkel, hogy megtudhasd: mit

tehetünk együtt az esélyegyenlőségért

See
Bepillantást nyerhetsz a Lányok Napja Nagykövet

programjába és megtudhatod, mi jár a Z generáció

fejében

Hear
Értesülhetsz a legújabb trendekről, “lányok a STEM-

ben” kutatásokról

Build
Erősítheted a munkáltatói márkádat

Engage
Megismerheted a Z generációt a részt vevő lányokon

keresztül, akik a jövő munkaerőpiaci célcsoportja lesz

Share
Megoszthatod tudásodat és tapasztalatodat a fiatal

generációval



NÉPSZERŰSÍTŐ ANYAGOK minden fogadóhely számára 

KÖZVETLEN ELÉRÉS több ezer középiskolás lányhoz

közvetlenül

TUDÁSANYAG fogadóhelyeknek a programtervezéshez,

ötletekkel, jó gyakorlatokkal

KÖZPONTI KOMMUNIKÁCIÓ országos szinten 

HATÁSVIZSGÁLAT a munkatársak és a résztvevő lányok

körében

LOGÓ ELHELYEZÉS a Lányok Napja honlapján

REGISZTRÁCIÓKEZELÉS a programra jelentkező lányoknak

Milyen támogatást
nyújtunk ?



A 2023-as
eseménysorozat

menete

03.24.
Elindul a közönségszervezés

az áprilisi eseményre

04.03.

Program véglegesítési

határidő

04.27.

Az őszi esemény időpontját és ütemezését későbbi

időpontban véglegesítjük

03.30.

2023. ősz

03. 24.

Lányok Napja 2023 áprilisi

esemény

Megnyílik a jelentkezés a

lányok számára

Szerződéskötési

határidő



Részvétel a tavaszi Lányok Napja eseményen

Az egyetem, intézmény megjelenítése a Lányok Napja hivatalos weboldalán  

Részvétel a nyereményjátékban nyeremény felajánlásával

Felkészítő workshop a tavaszi esemény előtt - 10 év tapasztalatával segítjük a  munkatársainak

felkészítését egy online workshop keretében, hogy a Lányok Napja mindenki számára

maradandó élmény legyen 

Changemaker 
2023. április 27-én

Kedvezményes díjért, amely abban az esetben érvényes, amennyiben a Partner vállalja, hogy közös célok elérése

érdekében a NaTE eseményeit költségtérítés mentesen hirdeti a hallgatók és/ vagy a Partner munkatársai számára.

*

*



Részvétel a Lányok Napja fesztiválon 2023.  őszén

Az egyetem, intézmény standjának felállítása az őszi rendezvényhelyszínen

Az egyetem, intézmény logójának elhelyezése az őszi  rendezvényhelyszínen  

Részvétel a nyereményjátékban, nyeremény felajánlásával

Changemaker 

Kedvezményes díjért, amely abban az esetben érvényes, amennyiben a Partner vállalja, hogy közös célok elérése

érdekében a NaTE eseményeit költségtérítés mentesen hirdeti a hallgatók és/ vagy a Partner munkatársai számára.

*

*



Részvétel a Lányok Napja fesztiválon 2023. őszén

Az egyetem, intézmény standjának felállítása az őszi rendezvényhelyszínen

Lehetőség rövid inspiráló előadás vagy workshop megtartására a célközönségnek

Egyetem/ intézmény megjelenítése a hivatalos rendezvény fotó - és videó-dokumentációban

Az egyetem, intézmény logójának elhelyezése az őszi  rendezvényhelyszínen  

Részvétel a nyereményjátékban, nyeremény felajánlásával

Changemaker Plusz

Kedvezményes díjért, amely abban az esetben érvényes, amennyiben a Partner vállalja, hogy közös célok elérése

érdekében a NaTE eseményeit költségtérítés mentesen hirdeti a hallgatók és/ vagy a Partner munkatársai számára.

*

*



Tavaszi Lányok Napja eseményfotózása - Profi fotós biztosítása, aki 30 db válogatott és

retusált képet készít az eseményről 100.000 Ft-tól
Videó készítése a tavaszi Lányok Napja eseményen - Profi videós végigkíséri a fogadóhely

eseményét, és 2-3 perces mood videót készít egyedi igények szerint 400.000 - 600.000 Ft

Kiegészítő
szolgáltatások 
 



Fektess a lányok jövőjébe!
Csatlakozz a Lányok Napja

partnerei  közé!

+36 30 656 1489, +36 20 9361365

lanyoknapja@nokatud.hu

lanyoknapja.hu

mailto:lanyoknapja@nokatud.hu
http://lanyoknapja.hu/

