
Tisková zpráva, 19. září 2017, Praha 

 
Probíhá komunikační kampaň k 21. konferenci Forum 2000 
 
Letošní konference Forum 2000 s názvem Jak posílit demokracii v nejisté době proběhne ve dnech 8. – 
10. října 2017 v Praze a dalších městech. Registrace na jednotlivé panely konference i akreditace novinářů 
se uzavírají již 29. září 2017. 
 
V rámci příprav probíhá komunikační kampaň, která pokrývá tištěná a online média, rádio a televizi. 
Součástí kampaně jsou mimo jiné televizní a rádiové spoty a také zcela nové, lehce provokativní vizuály. 
Ty se v průběhu září začaly objevovat v ulicích Prahy a dalších měst České republiky. Za mediální 
spolupráci děkujeme zejména našemu hlavnímu mediálnímu partnerovi České televizi, Rádiu 1, 
vydavatelství Economia, Prague TV, Rádiu Svobodná Evropa, Denníku N a Project Syndicate.  
 
V rámci kampaně se nám podařilo vyvinout skutečně atraktivní speciální edici posilovacích přípravků, které na 
21. konferenci Forum 2000 budou přímo k dostání.  
 
A které produkty to jsou? 
 
ENERGY DRINK LAW 4 ALL má stejné účinky na každého bez ohledu na jeho politické nebo ekonomické 
postavení. Stejný zákon, stejná spravedlnost pro všechny, stejně silné antikorupční a prodemokratické účinky. 
Doporučte tento přípravek lidem ze svého okolí. Dodává energii smyslu pro demokracii, zabraňuje manipulaci a je 
důležitý pro obranyschopnost pravdy a spravedlnosti. 
 
TYČINKA FREE ELECTIONS posiluje smysl pro svobodné, rovné, všeobecné a tajné volby. Špatná manipulace 
s přípravkem FREE ELECTIONS, či dokonce jeho neužívání vede k deviaci demokracie. Přípravek je citlivý na 
populismus, je třeba jej skladovat mimo dosah nezodpovědných jedinců. 
 
TABLETY TOLERANCE zabraňují postupnému rozkladu společnosti a snižují úroveň agrese. Je doporučeno je 
užívat bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, vyznání, profesi nebo úroveň vzdělání. Lidem ve vysokých 
politických funkcích je doporučeno užívat obzvláště zvýšenou dávku, stejně jako lidem, kteří s nimi spolupracují. 
Je třeba vést v patrnosti, že přípravek snižuje velikost ega u vůdců.  
 
 
Budeme se těšit, že sílu našich přípravků si budete moci brzy ověřit sami.  

 

Těšíme se na spolupráci. 
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Lenka Řehořová 

PR a Media Coordinator 

Nadace Forum 2000 
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