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Közép-Magyarország legdinamikusabban fejlődő fesztiválja
A lassan egy évtizede fejlődésnek indult, és ma már virágzó hazai gasztronómia esszenciájának számít a Street
Food íz világ. Ennek kapcsán az eseményre már negyedik alkalommal kerül sor, ahol a szervezők egy időben
és egy helyen megpróbálják felvonultatni a környék legjobb mozgó street food árusait, borászatait és kézműves élelmiszer termékeit, beszállítóit, termelőit, pálinka házait, pékségeit. A rendezvényünkre igyekszünk
minimum egy, de inkább több civil csoportot is bevonni. Fontos szempont továbbá, hogy minden rendezvényen a helyieknek is biztosítsunk fellépési és bemutatkozási lehetőséget, ezzel is prezentálva és népszerűsítve a helyi értékeket.
Az idei fesztivál 4 naposra tervezzük, ami 3 zenei napból és 1 strandpary napból tevődik össze, ami a mozgásról és a kikapcsolódásról fog szólni. A zenei kínálatot úgy próbáltuk meg összeállítani, hogy a 18 éves-től a 60
éves korosztály is megtalálja a neki szimpatikus zenei stílus irányzatot.
E fesztivál különlegessége, hogy az idei évben gondoltunk az igényes mutatós zene szerelmeseire is ezért egy
komplett napot terveztünk nekik.
Csapatunk teljes erőbedobással azon lessz hogy a 4 napos ottalvós bérlettel rendelkezők részére sok napközbeni programmal biztosítjuk a kellemes időeltöltést. Tavalyi rendezvényhez képest a fürdőben lévő vendégek
részére megnyitjuk a fesztivál területét a fürdő nyitva tartási ideje alatt.
Az első fesztivál megrendezése előtt valami merőben újat szerettünk volna létrehozni és erre nagyszerű alkalom volt ez a rendezvény. Az első rendezvényen 2016-ban több mint 2000 ember szórakozott felhőtlenül és
kóstolta a jobb nál jobb Street Food ételeket a rendezvény két napján.
A 2. és 3 . fesztivál már 3 napos lett, mert a vissza jelzésekből láttuk, hogy nagy igény volt az ilyen szintű és
minőségű rendezvényekre. Ezért a 4. fesztivál már 4 napos lesz.
A támogatóink is közel megduplázódtak, mert felismerték a rendezvényben rejlő reklámok nagyságát és értékét. Természetesen a 3 napban a létszám is majdnem megduplázódott az előző rendezvényhez képest.
A tavalyi létszámunk már közel 10.000 embert számlált.
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PR, reklám, marketing, kommunikáció:

Számtalan hirdetési és reklám lehetőséget biztosítunk az együttműködés fejében.
Megjelenés a plakátokon Ceglédtől 50 Km-es sugarú körben.
• színes A/4 plakát 500 db,
• A/1-es plakát (ami 50x70 cm) 2000 db,
• A/6 méretben (szórólap) 15.000 db a környező településeken és számos helyi és vidéki cégnél és intézménynél,
• a www.streetfoodfesztival.com weboldalon (a rendezvény saját weboldalán) részletes infó a cégről, illetve
banner elhelyezése. A banner a lehet álló vagy mozgó jellegű, amely az adott év dec. 31-ig lesz fenn az oldalon. A banner méreteiről és a részletekről kérje egyedi ajánlatunkat.
A reklámok kezdete 2019 február, tehát közel 6 hónapig lesz elérhető a rendezvény anyaga és ez által látható
az adott cég reklámja vagy logója. Valamint szükség szerint biztosítunk a helyszínen pavilont értékesítés, bemutatás vagy egyéb célra.

Megjelenés az interneten:

A fesztivál valamint a Ceglédi szuperkoncertek facebook oldalán. cegled.hu, cegledinfo.hu,
infocegled.hu, abonyinaplo.hu, ceglédi kábel tv és egyéb internetes oldalakon is elérhető a rendezvény anyaga.

Megjelenés nyomtatott sajtóban:

Cegléd és környéki Szuperinfóban 3 x megjelenés, Szolnok környéki szuperinfó 2x , Jászsági szuperinfó 2x,
Ceglédi Hírmondó, stb.
A rendezvényt a Cegléd Rádióban és a Ceglédi Városi Televízióban is népszerűsítjük.
Tervben van egy nagyszabású gasztronómia dolog lebonyolítása egy ismert kereskedelmi televízióval
(Duna tv) és egy ismert gasztro személyiséggel.

Marketing lehetőségek:
Névadó (Fő) támogató:

Egy adot koncert elé tesszük a logót ami látható a rendezvény összes nyomtatott és webes anyagában közel
6 hónapig. Pl : Mazda Bemutatja…….
Valamint a 2019 évtől lehetőség van visszaváltható pohárra felkerülni, ami a fesztiválon fogyasztó vendégek
előtt lesz mindvégig, illetve haza is vihetik a rendezvény után ezt a fajta reklámhordozót .
Támogatás összege megbeszélés szerint. Az előbbieken felül a plakáton a logó a fő (kiemelt) részben lenne és
a rendezvény nevéhez adnánk. Pl. logózott karszalag, Watt nagyszínpad, CIB BANK bemutatja.
Minden megállapodás mellé szerződést és számlát biztosítunk Reklám felület bérlés címszóval mert ezt minden vállalkozás el tudja számolni.

Kiemelt támogató:

Támogatás összege, valamint a logóknál alul középen a legnagyobb méretben megjelenítve /kiemelt
támogató/. Szórólap osztás, vagy / és kóstoltatás.
A helyszínen kihelyezhető molinó akár kivilágítva a rendezvény ideje alatt.

A 2019-es fesztivál fő fellépői:
Majka, Republic, Neoton Família, New Level Empire, Halott Pénz
Főszervező: Fehér Viktor 06-70/323-3841,
info@streetfoodfesztival.com
Banner elhelyezések és reklámhelyek
Makó András
reklam@streetfoodfesztival.com

