11 października – pierwsze wirtualne wydarzenie

REBEL GIRLS UNITED

z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewczynki
i amerykańskiej premiery Opowieści na dobranoc
dla młodych buntowniczek. 100 historii
niezwykłych imigrantek, które zmieniły świat.
Zapraszamy!

WIRTUALNA IMPREZA
Przebierz się w ulubioną piżamę i wraz z rodziną ruszaj
na wirtualną imprezę! Czekają na Was występy na żywo, wspólne śpiewanie,
tańce, interaktywne zabawy, testowanie nowych przepisów,
czytanie opowieści i nie tylko, a wszystko to w towarzystwie znanych kobiet
z całego świata. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone zostały
kobiety, które same od dawna zmieniają świat, a tym razem
zgodziły się wesprzeć nas we wspólnej misji.

KIEDY: 11 PAŹDZIERNIKA
GDZIE: REBELGIRLS.COM
JAK: NA ŻYWO LUB W FORMIE NAGRANIA
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AND MORE TO COME!

A NA TYM
NIE KONIEC!

Please note: Event line up subject to change

KTO BAWI SIĘ Z NAMI?
Poznaj Młode Buntowniczki,
które postanowiły wziąć udział
w wydarzeniu Rebel Girls United

Jayden Pollard (4)
i jej tata Roland
Rodzinny duet, który porwie Was do zabawy.
Jayden i jej tata wprowadzą nas
w imprezowy nastrój.

Lupita Nyong’o
Aktorka i pisarka
Lupita zainspiruje nas jedną z historii
przytoczonych w Opowieściach na dobranoc
dla młodych buntowniczek

Arianna Huffington
Ashley Everett

Założycielka HuffPost i Thrive Global

Ashley pokaże nam, jak zawojować świat.

Arianna podzieli się z nami swoją inspirującą
historią i pokaże, że warto odważnie walczyć
o swoje marzenia

Daniela Soto Innes

Asma Khan

Najmłodsza szefowa kuchni
i najlepsza szefowa kuchni na świecie

Szefowa kuchni, przedsiębiorczyni

Liderka tancerek w zespole Beyonce

Daniela zachęci was do rozwijania pasji
kulinarnych i pokaże kilka oryginalnych
przekąsek.

Asma opowie nam, jak została Młodą
Buntowniczką i podzieli się kilkoma
smakowitymi przepisami

Yuan Yuan Tan
Zainab Salbi

Primabalerina w San Francisco Ballet

Działaczka, pisarka, mówczyni

Yuan Yuan Tan ma dla nas wyjątkowy
pokaz taneczny.

Zainab opowie nam o empatii i pomoże
Młodym Buntowniczkom zrozumieć, dlaczego
kwestia imigracji nigdy jeszcze nie była
tak ważna jak teraz!

A NA TYM
NIE KONIEC!
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MASZ PYTANIA?
Chętnie odpowiemy!
Czy to jest wydarzenie charytatywne?
Owszem, między innymi.
We współpracy z IRC (Internet Relay
Chat) przekażemy darowiznę
na rzecz wsparcia programów
dla uchodźców.

Jestem przedstawicielką/
przedstawicielem prasy i chciałabym/
chciałbym napisać coś o tym wydarzeniu.
Z kim powinnam/powinienem
porozmawiać?
E-mail:
rgpr@metropublicrelations.com

Chętnie wezmę udział w wydarzeniu
jako partner. Czy to możliwe?

Chciałabym wziąć czynny udział
w wydarzeniu. Co powinnam zrobić?

Dla tych, których interesuje opcja
sponsorowania wydarzenia,
przygotowaliśmy specjalne pakiety
informacyjne. Mamy do wyboru
różne opcje. Chętnie sprawdzimy,
jak możemy połączyć naszą wizję
z misją Twojej marki.

Jeśli chcesz się z nami podzielić swoją
historią, zapraszamy do kontaktu:
buckshot@RebelGirls.com
Wyjaśnimy Ci wszystkie niezbędne
szczegóły.

KONTAKT

