INFOFEST 2019

DÁTUM: 12.-13. 07. 2019 (piatok/sobota)
MIESTO: Liptovský Mikuláš
O FESTIVALE:
Portál Infoglobe v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš organizuje druhý
ročník medzinárodného cestovateľského festivalu Infofest, ktorý sa uskutoční
12. a 13. júla 2019 na Námestí osloboditeľov a v Dome kultúry Liptovský
Mikuláš. Festival prinesie prednášky profesionálnych cestovateľov o známych i
neznámych miestach zo všetkých kútov sveta, hudobné vystúpenia, ako aj
súťaže, projekcie cestovateľských videí, komentovanú prehliadku mesta,
fotografickú výstavu a ďalší bohatý sprievodný program. Vstup na festival je
voľný!
LÁKADLÁ FESTIVALU:
(program)
Prednášajúci:














Matouš Vinš
Milan Hano
Radoslav Biskupič
Oliver Kraus
Janka Prekopová
Rudolf Tisovský
Tomáš Gríger
Milo Danišek
Pavel Sabela
Peter Dvorák
Patrícia Mrázková
Jana Heilová
Anna Nociarová

Hudobní hostia:





skupina Verona
Vašo Patejdl
folklórny súbor Kriváň
Dominika Mirgová

Sprievodný program:








maľovanie na tvár
komentovaná prehliadka mesta
infostánky
tombola
krst knihy
projekcie cestovateľských videí
fotografická výstava

GENERÁLNY PARTNER:
















logo na mieste podujatia
logo na outdoorových nosičoch (billboardy, citylighty, plagáty, bulletiny a
iné tlačoviny)
VIP miesta na prednáškach
promo kampaň v mieste/termíne podujatia (možnosť umiestnenia
reklamných nosičov)
spoločná promo kampaň na sociálnych sieťach
banner v newsletteri, fresh news, direct mailing
web bannerová kampaň
kampaň v printových novinách
televízne / rádiové kampane
reklamný článok na stránke www.infoglobe.sk (v 4 jazykových verziách)
reklamný baner na stránke www.infoglobe.sk
logo vo videovizitke podujatia
logo na festivalových webstránkach – www.infofest.sk / .cz
videospot v rámci videoprojekcií
promo stánok

HLAVNÝ PARTNER:












cena partnerstva: 140 000€*

cena partnerstva: 70 000€*

logo na mieste podujatia
logo na outdoorových nosičoch (billboardy, citylighty, plagáty, bulletiny a
iné tlačoviny)
VIP miesta na prednáškach
promo kampaň v mieste/termíne podujatia (možnosť umiestnenia
reklamných nosičov)
spoločná promo kampaň na sociálnych sieťach
banner v newsletteri, fresh news, direct mailing
web bannerová kampaň
kampaň v printových novinách
televízne / rádiové kampane
reklamný článok na stránke www.infoglobe.sk (v 4 jazykových verziách)
logo na festivalových webstránkach – www.infofest.sk / .cz

PARTNER:









cena partnerstva: 40 000€*

logo na mieste podujatia
logo na outdoorových nosičoch (billboardy, citylighty, plagáty, bulletiny a
iné tlačoviny)
VIP miesta na prednáškach
promo kampaň v mieste/termíne podujatia (možnosť umiestnenia
reklamných nosičov)
spoločná promo kampaň na sociálnych sieťach
kampaň v printových novinách
reklamný článok na stránke www.infoglobe.sk (v 4 jazykových verziách)
logo na festivalových webstránkach – www.infofest.sk / .cz
*Ceny sú uvádzané bez DPH

