БАНСКО - Градски парк - 29, 30 юни и 01 юли 2018г.

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ
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Уважаеми господа,

Представяме на вниманието Ви Национален фестивал за народно творчество "Фолклорна
магия".
Мисия на Национален фестивал за народно творчество "Фолклорна магия" е да съхрани
фолклорното ни богатство и да приобщи на максимален брой хора към ценностната система,
основана на българските духовност и култура.
Фен Фолк ТВ, част от „Мюзик Медия Клъстер“ и Община Банско са организатори на събитието.
За първи път, сред зеленината и вековните дървета в Градския парк, в центъра на града ще
се проведе събитие, което ще носи духа и традициите на българщината.
Фестивалът има конкурсен характер и е предназначен за самодейци от всички области на
страната в четири категории за участие - пеене, свирене, танци и демонстрация на обичаи и
традиции. Фестивалът ще се проведе едновременно на няколко сцени в Градския парк на град Банско
в периода 29, 30 юни, 1 юли 2018г.
Концепцията на фестивала включва конкурсна програма всеки ден от 10:00 до 18:00ч. и
вечерна програма от 19:00 – 23:00ч. с най-популярните фолклорни изпълнители; изложбени площи за
Общини от България, представящи своите история, култура, забележителности и възможности за
туризъм, народни художествени занаяти, творчески работилници, традиционни игри и обичаи, книжен
пазар за етнография и фолклор, български производители на традиционни храни и напитки,
кулинарни зони за ястия и напитки от българската кухня.
Събитието е напълно безплатно за жителите на гр. Банско и гостите на град.
Те могат да избират между дневни концерти в четири конкурсни категории на две сцени, да
участват в демонстрации на обреди, творчески работилници, кулинарни състезания. Да се потопят в
красотата на българския фолклор с най-обичаните и известни изпълнители. Да изживеят емоцията и
станат част от идеята да съхраним заедно българщината!

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?
•
•
•
•
•
•
•

Банско носи духа и традициите на българския фолклор
Мястото е дестинация със силно развит целогодишен туризъм
Ще можете да презентирате Вашата марка пред бизнес партньори от региона
Ще достигнете до нови крайни клиенти и ще реализирате продажби
Събитието има силно национално медийно отразяване – преди, по време и след, което
можете да ползвате за целите на вашата марка
С участието си ще подкрепите българските традиции и и ще станете част от значимо
фолклорно събитие
Очаквана посещаемост - 25 000 гости
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Дати

29, 30 юни и 01 юли 2018г.

Място

Гр. Банско, Градски парк

Времетраене

3 дни – от 10:00 до 23:00 часа

Посетители

Очакван брой - над 25 000

Изложители

Очакван брой – над 90

Работилници

10

Игри

Сцени

Рекламна кампания

Телевизионно отразяване

Демонстрации на обреди и обичаи
Анимации за деца
Кулинарни състезания
3 концертни вечери с любими фолклорни
изпълнители и дневна програма с концерти в
четири конкурсни категории
На 500 спота, промотиращи събитието в медийната
група – Фен Фолк ТВ, Фен ТВ, Balkanika MTVBG и
Music Channel
Над 300 спота в партньорски национални медии –
електронни и печатни
Над 50 публикации за събитието в национални и
регионални медии
Над 50 интернет активности
Билбордна реклама
Афиши
Брошури
Флаери
Директни включвания от събитието
Заснемане и излъчване на репортажи
Многократно излъчване на изпълненията от
конкурсната програма и концертните вечери в
програмата на Фен Фолк ТВ и Фен ТВ
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ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ
Щанд 1

Щанд 2

Щанд 3

Щанд 4

Щанд 5

Размер

2,5х2,5м

2,5х5м

2,5х2,5м+2,5м

5х5м

3х3м

Площ

6,25 кв.м

12,5 кв.м.

18,75 кв.м

25 кв.м

9 кв.м

2

3

4

4

1

36 часа

36 часа

36 часа

36 часа

36 часа

Столове

1

1

1

1

1

Осветление

1

1

1

1

1

1 източник

1 източник

1 източник

1 източник

1 източник

Лицеви страни

Форма

Изложбено време

Ел. захранване
Охрана











ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ

350 лв

700 лв

1 000 лв

1 300 лв

500 лв

БОНУСИ

Стимул*

Печалба*

Сребро*

Злато*

Премия*

= Включване в
списък с
участници в
книжка
(програма за
фестивала)
= Включване 
с лого в карта
на търг.
Обекти в
Градски парк 

= Включване в
списък с
участници в
книжка
(програма за
фестивала)
= Включване с
лого в карта на
търг. Обекти в
Градски парк
= 210 рекл.

Спота до 20 сек.
В програмата на
Фен Фолк ТВ
= 1/3 рекламна 
страница
в книжка
(програма за
фестивала)


= Включване в
списък с
участници в
книжка
(програма за
фестивала)

= Включване с
лого в карта на
търг. Обекти в
Градски парк 
= 300 рекл.
Спота до 20 сек.
В програмата на
Фен Фолк ТВ 
= 1/2 рекламна
страница
в книжка
(програма за
фестивала)

= Включване в 
списък с
участници в
книжка (програма
за фестивала)
= Включване с 
лого в карта на
търг. Обекти в
Градски парк
= 420 рекл. Спота
до 20 сек. В
програмата на
Фен Фолк ТВ
= 1 рекламна
страница
в книжка
(програма за
фестивала)

= Включване в
списък с
участници в
книжка (програма
за фестивала)
= Включване с
лого в карта на
търг. Обекти в
Градски парк
= 180 рекл. Спота
до 20 сек. В
програмата на Фен
Фолк ТВ





Цените за участие са без ДДС.
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ВИДОВЕ ЩАНДОВЕ
Щанд 1

Щанд 2

Щанд 3

Щанд 4

Щанд 5
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Шатрите са разпределени в следните зони:

ЛЕГЕНДА ТЪРГОВСКИ ЗОНИ
Информационен център
Зона 1

ЗНАНИЕ
ТУРИЗЪМ

Зона 2

ПАЛИТРА

Зона 3

ОТ МАНДРАТА

Зона 4
Зона 5

МЕЗЕЛЪЦИ
ОТ КОШЕРА
ОТ ИЗБАТА
Сцена 2 (малка сцена)

Зона 6

Шатри – Екип, артисти
Гостилница 6
БИО ПАЗАР

Зона 7

ОТ МАЗЕТО НА БАБА
МАЙСТОРИ И ЗАНАЯТИ

Зона 8

Зона 9

Зона 10

Гостилница 4
НА МЕГДАНА
Гостилница 1
Гостилница 5
Медицински център
МАЙСТОРИ И ЗАНАЯТИ
Сцена 1 (голяма сцена)
Шатри – Офис, артисти

Зона 11

Информация - артисти
Жури
Гостилница 2
Гостилница 3
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Легендата е част от схема на разпределението в Градски парк, гр. Банско, приложено
изпратена към поканата.
Организаторът си запазва правото да променя броя и разположението на шатрите. Броят не е
окончателен и не отговаря на реда на записване на изложителите.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ
В унисон с цялостната концепция на събитието налагаме присъствие на фолклорни мотиви в
украсата на щандовете – битови предмети, фолклорни инструменти, шевици, носии и/или
други изделия и елементи от народното творчество по Ваш избор.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Плащането се извършва авансово, по банков път.
2. Отношенията се регламентират с договор.
3. Търговските площи се разпредделят по реда на плащане и сключване на договор.
4. Сключен договор, без извършено плащане не се зачита за заявка за участие.

За нас ще бъде удоволствие да работим заедно, в името на идеята да подкрепим заедно
българщината!
Ще се радваме, да прегърнете нашата идея!
На разположение сме за въпроси и допълнителна информация по предложението.
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