свіжі емоції для всієї родини!

СІМЕЙНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«FRESH»

12 - 02

серпня листопада

Плануємо охопити: більше 20000 осіб

Що вхо д и т ь у ф ест и ва л ь?

1.

2.

3.

12 -14

серпня жовтня

Відеобатл «Унікальні сім`ї Харківщини»

26 - 06
серпня

жовтня

Конкурс ТОП – 10 унікальних сімей

01 - 10

вересня

жовтня

Конкурс малюнка «Сімейний скарб»

4.

02

листопада

Заключний захід «Грандіозний Фреш»
mgen.com.ua

Юлія 095 578 03 04

Наш а м ет а :
Залучити якомога більше мешканців громади до спільного
сімейного позитивного дозвілля та підтримати активні
сім’ї Харківщини

Нав іщо це по т рібно Ва м ?
Ви інформуєте про вашу компанію або бренд потенціальних
клієнтів
Ви формуєте позитивний імідж вашої організації та образ
свого бренду;
Ви закріплюєте за собою статус соціально відповідальної
команди, яка активно приймає участь у житті свого міста;
Ви підтримуєте новий формат івентів та цим, через позитивні
емоції, нагадуєте людям про сімейні традиції і цінності;
Ви сприяєте позитивним змінам в суспільстві, що впливає
на здатність людини стати щасливою, успішною та коханою

До нас в же при єд на л и ся:

Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів
при підтримці Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міськоі ради

?
Тут може бути
ваша компанія

За кожним з цих логотипів – сотні та тисячі людей.
Це наші друзі та партнери позитивних емоцій та змін,
а Ви з нами?

Що має Фест и ва л ь F RES H?

1.
Команду
Це фахівці з досвідом роботи від 2-х до 5 – ти років, які організовують унікальні івенти і виходять далеко за межі Харкова

2.
Наші івенти та проекти
МамоТатоФест
Загальноміський фестиваль. 25 локацій у 9-ти районах Харкова,
50 майстер класів, 25 лекторіїв та заключний концерт на 800
осіб. Охоплено більше 8000 осіб
Winter Dog Fest
Це перегони їздових порід, які збирають до 5 тисяч вболівальників
та сотні собак.
Це той фестиваль, який став знаковим для зимового періоду в
місті Харкові, на який приїздять центральні телеканали, щоб показати всій країні на, що здатен Харків.

«Активні НДО : від конкуренції до співпраці»
Форум, який зібрав на одній площадці представників громадськості, бізнесу та ЗМІ (виступили співорганізаторами)

#урокидоброти #каністерапія Харків #фінансоваграмотність
Унікальні проекти, в яких взяли участь вже понад 10 тисяч дітей
в шкільних закладах, дитячих садочках та у літніх таборах

3.
Надійних партнерів та свою аудиторію дітей та дорослих, які стали для нас вже справжньою родиною!

П акет «Кращий друг FreshFest» від 8000 грн
МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ:
РЕКЛАМА У ІНТЕРНЕТІ

НА ЗАКЛЮЧНОМУ
МАСШТАБНОМУ ЗАХОДІ:

Соц. мережі організаторів та
партнерів – аудиторія більше
20 000 осіб
Протягом 3-х місяців (12 статей про
Вашу компанію з посиланням
на Ваш сайт)

Трансляція Вашого відеоролику
(до 1 хв – 3-5 раз), реклами

Сайт mgen.com.ua ( посилання на Ваші
сторінки, сайт) та сайти партнерів
(Сумарний охват з сайтов: 700 осіб/
доба унікальних користувачів)
У соц. Мережах в описі учасників
ТОП- 10 унікальних сімей (Ваша реклама буде прикріплена до кожного
учасника) понад 100 осіб

Можливе розташування Вашого банера
над головним проходом експозиції
Розміщення Вашого банера в залі,
L-банера в конкурсній зоні виставки
Інформація у таймінгу про Спонсора
Розміщення інформації Спонсора на
експо-місці Організатора
Вкладення рекламних матеріалів в інформаційні пакети для учасників конкурсу
Озвучування інформації про Спонсора,
його продукті під час проведення Фестивалю
Можливість вручити подарунки переможцям (у відеобатлі, ТОП – 10,
конкурсі малюнків – за вибором)

РОЗМІЩЕННЯ
ВАШОГО ЛОГОТИПУ:
Дипломи, грамоти, подяки (більше
1000 шт), комерційна пропозиція
Афіша (поширення: школи міста,
дитячі садки, розвиваючи дитячі
центри, бібліотеки міста)
Пресс Вол

ТАКОЖ:
Можливість взяти участь у прессконференції
Надання Спонсорові фото- і відеоматеріалів з вашою участю
Вихід на нових потенційних партнерів
і клієнтів, зацікавлених у співпраці
з Вашою компанією
�одаткові послуги за домовленістю
з Оргкомітетом

mgen.com.ua

Юлія 095 578 03 04

Пакет « Друг FreshFest» від 6000 грн
МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ:
РЕКЛАМА У ІНТЕРНЕТІ

НА ЗАКЛЮЧНОМУ
МАСШТАБНОМУ ЗАХОДІ:

Соц. мережі організаторів та
партнерів – охват більше 20 000 осіб
�ротягом 3-х місяців (12 статей про
Вашу компанію з посиланням
на Ваш сайт)

Розміщення Вашого L-банера на
заключному заході фестивалю

Сайт mgen.com.ua ( посилання на
Ваші сторінки, сайт) та сайти партнерів (Сумарний охват з сайтов: 700
осіб/доба унікальних користувачів)

�озміщення інформації Спонсора на
експо-місці Організатора

У соц. Мережах в описі учасників
ТОП- 10 унікальних сімей (Ваша
реклама буде прикріплена до кожного учасника) понад 100 осіб

�нформація у таймінгу про Спонсора

�звучування інформації про Спонсора,
його продукті під час проведення
Фестивалю
�ожливість вручити подарунки переможцям (у відеобатлі, ТОП – 10,
конкурсі малюнків – за вибором)

РОЗМІЩЕННЯ
ВАШОГО ЛОГОТИПУ:

ТАКОЖ:

Грамоти в одному з конкурсу (за
вибором)

надання Спонсорові фото- і відеоматеріалів з вашою участю

Афіша (поширення: школи міста,
дитячі садки, розвиваючи дитячі
центри, бібліотеки міста)

�ихід на нових потенційних партнерів
і клієнтів, зацікавлених у співпраці
з Вашою компанією

Пресс Вол

�одаткові послуги за домовленістю
з Оргкомітетом

mgen.com.ua

Юлія 095 578 03 04

Па кет « Кращий партнер FreshFest» від 2000 грн
МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ:
НА ЗАКЛЮЧНОМУ
МАСШТАБНОМУ ЗАХОДІ:

РЕКЛАМА У ІНТЕРНЕТІ

�нформація у таймінгу про Спонсора
Соц. мережі організаторів та
партнерів – охват більше 20 000 осіб

�озміщення інформації Спонсора
на експо-місці Організатора
�кладення рекламних матеріалів в
інформаційні пакети для учасників
конкурсу
�ожливість вручити подарунки переможцям (у відеобатлі, ТОП – 10,
конкурсі малюнків – за вибором)

РОЗМІЩЕННЯ
ВАШОГО ЛОГОТИПУ:

ТАКОЖ:
�ожливість проведення презентацій
компанії, поширення поліграфічної
продукції та зразків товарів серед
відвідувачів Фестивалю;

Пресс Вол

�ихід на нових потенційних партнерів
і клієнтів, зацікавлених у співпраці
з Вашою компанією
�одаткові послуги за домовленістю
з Оргкомітетом

mgen.com.ua

Юлія 095 578 03 04

В АШ В К ЛАД У РО З ВИ Т О К Ф ЕС Т И ВА Л Ю

Кращий друг FreshFest

від 8000 тис. гривень

Друг FreshFest

від 6000 тис. гривень

Кращий Партнер

від 2000 тис. гривень

Примітка:
При узгодженні питання щодо розміщення рекламних матеріалів за пропозицією Спонсора можливі варіанти, які не вказані в переліку.
Якщо представлені вище спонсорські пакети не цілком відповідають Вашим
побажанням, ми можемо скласти спонсорський пакет безпосередньо для
Вашої компанії.
Чекаємо на Вашу відповідь!!!!

Ко нт а кт и
Керівник організації: Олена Король 096 168 06 06
Контактна особа: Юлія 095 578 03 04
сайт: mgen.com.ua

