14, 15 и 16 юни
Голямата поляна
в Южния парк
www.piero97.com

РАДИО ПАРК ФЕСТ

За трета поредна година БНР
организира Радио Парк Фест и
среща публиката на живо с
някои от най-добрите български поп, рок, джаз и хип-хоп
изпълнители.
На 14, 15 и 16-ти юни ще посрещнем лятото на Голямата поляна в Южния парк с участието
на български артисти и DJ, ще
организираме спортни събития и ще се забавляваме на
открито. Входът е свободен!
Начало на кампанията – 45 дни
преди събитието (1 май).

bnr.bg/radio-park-fest
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ПАКЕТ
ПАКЕТ ГРАНДЕ
Партньорите ще присъстват в едномесечна ПР кампания на събитието и ще имат възможност да разположат промо шатра.
Те ще бъдат представени с лога върху колоните от двете страни
на сцената по време на събитието, във всички банери, ПР и Instagram
публикации за Радио Парк Фест 2019.
С този пакет получавате още:

За трета поредна година БНР
организира Радио Парк Фест и
среща публиката на живо с
някои от най-добрите български поп, рок, джаз и хип-хоп
изпълнители.
На 14, 15 и 16-ти юни ще посрещнем лятото на Голямата поляна в Южния парк с участието
на български артисти и DJ, ще
организираме спортни събития и ще се забавляваме на
открито. Входът е свободен!
Начало на кампанията – 45 дни
преди събитието (1 май).

• 100 бр. спонсорски заставки до 7 сек.;*
• 300 бр. рекламен спот до 30 сек.;**
• Билборд за събитието с лого на партньорите;
• 3 000 плаката и 10 000 флаера с лого на Партньора;
• Billboard 970 x 250 px за един месец в bnr.bg;
• Десет PR публикации в bnr.bg;
• Средно 5 публикации седмично във Facebook;***
• Лого на Партньора на кавъра във Facebook страниците на
Радио Парк Фест 2019 и БНР;
*40 бр.Хоризонт, 30 бр. Христо Ботев, 30 бр. Радио София; **100 бр.Хоризонт, 100 бр.
Христо Ботев, 100 бр. Радио София; ***тийзъри и видеа с музикантите, които участват
във фестивала. Всяко видео започва и завършва със заставка на фестивала с включено
лого на Партньора в нея или реклама в началото или в края на клипа;
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ПАКЕТ
ПАКЕТ ОПТИМУМ
Партньорите ще присъстват в едномесечна ПР кампания на събитието и ще имат възможност да разположат промо шатра.
Те ще бъдат представени с лога върху колоните от двете страни
на сцената по време на събитието, във всички банери, ПР и Instagram
публикации за Радио Парк Фест 2019.
С този пакет получавате още:

За трета поредна година БНР
организира Радио Парк Фест и
среща публиката на живо с
някои от най-добрите български поп, рок, джаз и хип-хоп
изпълнители.
На 14, 15 и 16-ти юни ще посрещнем лятото на Голямата поляна в Южния парк с участието
на български артисти и DJ, ще
организираме спортни събития и ще се забавляваме на
открито. Входът е свободен!
Начало на кампанията – 45 дни
преди събитието (1 май).

• 50 бр. спонсорски заставки до 7 сек.*;
• 150 бр. рекламен спот до 30 сек.**;
• Билборд за събитието с лого на партньорите;
• 3 000 плаката и 10 000 флаера с лого на Партньора;
• Half Page 300 x 600 рх за един месец в bnr.bg;
• Пет PR публикации в bnr.bg;
• Лого на Партньора на кавъра във Facebook страниците на
Радио Парк Фест 2019 и БНР;

*20 бр.Хоризонт, 15 бр. Христо Ботев, 15 бр. Радио София
**50 бр.Хоризонт, 50 бр. Христо Ботев, 50 бр. Радио София
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ПАКЕТ
ПАКЕТ ИКОНОМИК
Партньорите ще присъстват в едномесечна ПР кампания на събитието и ще имат възможност да разположат промо шатра.
Те ще бъдат представени с лога върху колоните от двете страни
на сцената по време на събитието, във всички банери, ПР и Instagram
публикации за Радио Парк Фест 2019.
С този пакет получавате още:

За трета поредна година БНР
организира Радио Парк Фест и
среща публиката на живо с
някои от най-добрите български поп, рок, джаз и хип-хоп
изпълнители.
На 14, 15 и 16-ти юни ще посрещнем лятото на Голямата поляна в Южния парк с участието
на български артисти и DJ, ще
организираме спортни събития и ще се забавляваме на
открито. Входът е свободен!
Начало на кампанията – 45 дни
преди събитието (1 май).

• 30 бр. спонсорски заставки до 7 сек.*;
• 90 бр. рекламен спот до 30 сек.**;
• Билборд за събитието с лого на партньорите;
• 3 000 бр. плаката и 10 000 флаера с лого на Партньора;
• Half Page 300 x 600 рх за един месец в bnr.bg;
• Три PR публикации в bnr.bg;

*10 бр.Хоризонт, 10 бр. Христо Ботев, 10 бр. Радио София
**30 бр.Хоризонт, 30 бр. Христо Ботев, 30 бр. Радио София
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