MÉDIAAJÁNLAT
A Fesztiválra megjelenik a Gulyás Hírmondó újság, melyben megjelenésre, bemutatkozásra és
reklámozásra nyílik lehetőség.
Megjelenés a Gulyás Hírmondóban – a Gulyásfesztivál hivatalos reklám kiadványában:
A Gulyás Hírmondó kivitele:








A4-es álló formátum, 4 szín nyomott
szokásos terjedelem: 52 oldal
kb. 90 gr-os minőségi papír
példányszám: átlagban 8.000
a rendezvény előtt / alatt kerül ingyenes terjesztésre Szolnok és vonzáskörzete, kiemelt
megyei
településeken
minimális darabszám a fesztivál után kerül szétosztásra

Belső elemek: (méretek tájékoztató jellegűen, minimális eltérés lehet)
Válasszon a lehetséges megjelenések közül:
Online banner megjelenésre van lehetőség weboldalunkon
☐ banner hirdetés 200 x 20 mm 20.000 Ft / db + áfa
☐ banner hirdetés 200 x 40 mm 30.000 Ft / db + áfa

Gulyás Hírmondó belső oldalak
A hirdetésen túl az adott felületen lehetőség van PR cikk/ interjú megjelentetésére. Ez
lehet egy kész anyag vagy általunk elkészített interjú után megírt PR cikk.
☐1 / 4 oldal 90 x 130 mm 30.000 Ft / db + áfa
☐1 / 2 oldal 185 x 130 mm 55.000 Ft / db + áfa
☐1 / 3 oldal 60 x 260 mm 65.000 Ft / db + áfa
☐1 / 1 oldal 185 x 260 mm 125.000 Ft / db + áfa
Hátsó oldal, belső1, belső2:
☐1 / 1 oldal 185 x 260 mm 150.000 Ft / db + áfa

1. Céges reklámok elhelyezése a bemutatóhelyen kívül, a fesztivál területén
A fesztivál területén 0,5 m2-nél nagyobb felületen kihelyezett információ, cégtábla, logó
feltüntetéséhez reklámfelület megrendelésre szükséges.

☐ Céges reklám tábla, zászló (max. 2 m2-ig ) 25.000 Ft +áfa/ m2 ______ m2
☐ Cég termékek (autók, gépek, berendezések) 25.000 Ft +áfa/db ______ db
☐ Céges bemutató pultok 25.000 Ft+ áfa/ db ______ db

2. Népzene-és néptánc Tehetségprogram támogatása
Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Gyermek és Ifjúsági Népzene és Néptánc
Tehetségkutató verseny. Ennek szponzorálására nyílik lehetőség. Szívesen vesszük a közreműködő
támogatásokat, illetve a fiatal tehetségek díjazásában felajánlott jutalmakat.
A verseny tájékoztatását és sajtónyilvánosságát regionális szinten biztosítjuk. A fellépés ideje alatt a
színpadon biztosítunk molinó, illetve reklámtábla kihelyezést a támogatást nyújtó cégeknek, valamint
a fesztivál honlap és a Gulyás Hírmondó versennyel kapcsolatos aloldalain is helyet kapnak a támogatók
nevei és logói.
A verseny üzenete és célja, hogy megmutassuk a felnövekvő generációt, akik elköteleződtek a magyar
értékek, népzene és néptánc mellett. Szándékunk, hogy erősítsük bennük a választásuk értékességét
egy tehetségkutató program keretein belül, mely mindemellett színesíti a fesztivál kulturális-és
hagyományőrző értékteremtő programtárát. Amennyiben alkalma és lehetősége nyílik a
tehetségprogram támogatásában, jelezze szándékát és tájékoztatjuk a további részletekről, marketing
megjelenéseiről.
☐ A tehetségkutató verseny támogatásában részt veszek.
Az általam megítélt támogatási összeg: ___________ forint

További információ reklám és szponzorációval kapcsolatos kérdésekben:
Mészáros Ágnes
rendezvényszervező
meszaros@szvf.hu
06-20/228-3029

Szolnok, 2019. ……………………….
__________________________
Megrendelő cég aláírása

