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SZPONZORÁCIÓS AJÁNLAT

Tisztelt Partnerünk!

Örömmel értesítjük, hogy 2022. július 1. és 3. között hazai összefogásnak köszönhetően,

megrendezésre kerül a IX. Országos Playback Találkozó. A több éves eseménysorozat 2022. évi központi

témája a „Létezés”. Három napig a Csili Művelődési Központ vendégszeretetét élvezhetjük, ahol helyet

adnak nekünk, hogy végre megint együtt lehessünk. A Csili igazgatósága mellénk állt, bíznak bennünk,

és abban, amit csinálunk, abban, hogy a playbacknek megelőző és gyógyító energiái vannak. A létezés

különös hangsúlyt kapott az elmúlt hetekben, amikor a történelem az egzisztenciális bizonytalanság

felhőit fújta Európa egére. De a létezés a Playback Találkozókon mindig a legjobb arcát mutatja, és két

év szünet után a legfőbb üzenetünk az, hogy „létezünk”, itt vagyunk, és hiszünk abban, hogy tehetünk

valamit egymásért, másokért, magunkért. Az eseményen, több mint 20 társult fog bemutatkozni,

különleges élményt nyújtva.

A szponzorok, támogatók számára IX. Országos Playback Találkozón való megjelenés Magyarországon

egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy üzeneteiket eljuttassák a az ország összes pontjára.

Kérjük, jelentkezzen támogatónknak!

Jelentkezési határidő a szponzori, támogatói helyekre, beérkezési sorrendben, a megjelölt maximális

keret erejéig, 2022. április 31-ig lehetséges!

További információk www.soulstage.hu weboldalon található.

Budapest, 2022. 03. 14.

Tisztelettel:

http://www.soulstage.hu


Támogatók

A TÁMOGATÁSI DÍJ ÖSSZEGE: 100.000 FT + ÁFA.

A támogatók számára biztosított megjelenési lehetőségek:

⮚ Szponzor logó minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és sajtó anyagokon is.
Logóját a rendezvénysorozat meghívóján is elhelyezzük.

⮚ Hírlevélben való folyamatos megemlítés
⮚ 2 FŐ INGYENES RÉSZVÉTELE A 2022-ES RENDEZVÉNYEN
⮚ A helyszínen 1 db a támogató termékéhez kötődő installáció kihelyezése, az installációt a

támogató biztosítja
⮚ Logó elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin.
⮚ Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen.

További támogatók
A TÁMOGATÁSI DÍJ ÖSSZEGE: 50.000 FT + ÁFA.

A további támogatók számára biztosított megjelenési lehetőségek:
⮚ Logó elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin
⮚ Rendezvényújságba ¼ A5-ös hirdetés
⮚ Szponzor logó minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és sajtó

anyagokon is. Logóját a rendezvénysorozat meghívóján is elhelyezzük.
⮚ Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen

Taxi/Sofőrsegély szponzor

A TÁMOGATÓI DÍJ: 30. 000 FT + ÁFA.

⮚ A támogató számára biztosított megjelenési lehetőségek:
⮚ Logó elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin
⮚ Szponzor logó minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és sajtó anyagokon is
⮚ Hírlevélben való megemlítés
⮚ Helyszínen a rendezvénysorozat valamennyi estéjén taxi szponzor bejelentése kedvező tarifáinak

ismertetéseminimum 3-szor az este alatt.



KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK SZPONZORA

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán jelentkező
szemléletformáló kampányok, egyéb kommunikációs tevékenységek, folyamatok megoldására a
szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat résztvevőit, eredeti, újszerű, leghatékonyabb,
környezetbarát módon, folyamatos és elégséges kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív
eléréssel, szólíthatják meg, s ezzel teszik még látogatottabbá.

MÉDIA, SAJTÓ ESEMÉNYEK, MEGJELENÉSEK SZPONZORA

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán jelentkező
szemléletformáló kampányok, egyéb kommunikációs tevékenységek, folyamatok megjelenítésére a
médiákban szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat résztvevőit, a hazai és nemzetközi
hírszolgálatokat, hírolvasókat, eredeti, újszerű, leghatékonyabb, környezetbarát módon, folyamatos és
elégséges kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel, szólítják meg, s ezzel teszik
még látogatottabbá A IX. Országos Playback Találkozót.

MARKETING TEVÉKENYSÉGEK SZPONZORA

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán jelentkező
marketing tevékenységek, folyamatok megoldására, egységes szervezésére, lebonyolítására a
szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat szereplőit, eredeti, újszerű, igazán hatékony, környezetbarát
módon, folyamatos és elégséges kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel,
szólíthatják meg, s ezzel teszik még látogatottabbá, gazdaságossá, a IX. Országos Playback Találkozót.
ÓRIÁSPLAKÁT

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán jelentkező
szemléletformáló kampányok, egyéb kommunikációs tevékenységek, folyamatok megjelenítésére
óriásplakátokon a szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat résztvevőit, eredeti, újszerű,
leghatékonyabb, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges kapacitással, kedvező térítési díjakkal,
passzív eléréssel, szólítják meg, s ezzel teszik még látogatottabbá a IX. Országos Playback Találkozót.

TÁRSSZERVEZŐK

Támogatóink – akik települések önkormányzatai, civil szervezetek, intézmények, vállalkozások -
kedvező megoldásokat, szolgáltatást, rész szervezői feladatok ellátására irányuló segítséget kínálnak
országos, települési szinten. A rendezvénysorozat kapcsán jelentkező például termék világversenyek
szervezéséhez szükséges, helyi szervezési, regisztrációs, bonyolítási és marketing tevékenységek,
folyamatok megoldására, egységes szervezésére, lebonyolítására a szervezőnek ajánlatot tesznek,
melyekkel a rendezvénysorozat szereplőit, eredeti, újszerű, igazán hatékony, környezetbarát módon,
folyamatos és elégséges kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel, szólíthatják
meg, s ezzel teszik még látogatottabbá, gazdaságossá, üzletfeleinknek is sikeressé az A IX. Országos
Playback Találkozót.



TÁRSADALMI MEGÚJULÁSI TÁMOGATÓ

Egész rendezvényünk kiemelt szervezési, lebonyolítási szempontja az
esélyegyenlőség mellett a társadalmi megújulás. Ezért támogatónktól azt várjuk,
hogy kedvező megoldást, egyedi támogatást kínáljon a rendezvénysorozatra érkező,
a társadalmi megújulás területén tevékenykedő szakemberek, civil társadalmi
megújulással foglalkozó szervezetek szakemberei számára.

Támogatókat keresünk:
● média, reklám területre
● catering szolgáltatásra: kávé 150 adag, ásványvíz 100 üveg 05, víz.
● borok 30 üveg ajándék bor
● promo ajándékok: nyakpánt, toll, szatyor ect. 200 db/tárgy
● videókészítés 15 perc
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