„… Да създадеш фестивал като RADAR през 2014г. във Варна е, меко казано, предизвикателство. Но,
както се оказа след края му, предизвикателствата са за това, за да се посрещат и да се превръщат в
успешно постигнати цели… ”, онлайн медия Provo, 2014

"… идеята на фестивала отвежда към сферата на едно ново мислене и правене на музика отвъд
заливащия ни отвсякъде комерсиален сурогат, към нейните нови състояния, към едно ново разбиране
на създаването и организирането на звуковата материя, към новите музикални практики в найдобрия смисъл на думата...“, в-к Култура, 2015

„…През тази година RADAR представи възможно най-ярката програма и даде заявка да бъде найсилният фестивал от този тип не само край морето, а в цяла България.“, в-к Народно дело, 2016

КОНЦЕПЦИЯ
МУЗИКА - ТВОРЧЕСТВО - ТЕХНОЛОГИИ
Фестивал RADAR засича пресечните точки
между различните музикални жанрове и
тенденции, както и между музиката и другите
форми на изкуство – театър, танц, поезия,
визуални изкуства, нови технологии.
Фестивал RADAR търси творчество, което
излиза отвъд традиционните граници;
изследва чистотата на артистичното
изразяване и съдейства в процеса на
разгръщане на автентичен опит.
Фестивал RADAR вече три години създава
пространство за зареждаща неочаквана среща
с една нова естетика във Варна, България.

ФОРМАТ
РАДАР е международен фестивал,
организиран от Фондация за културно
развитие СИДЕЯ и музиканта, композитор
и продуцент Димитър Бодуров.
Основна програма – музикални концерти
и представления в нестандартни локации
от градското пространство.
Съпътстваща програма – отворени
дискусии, филмови прожекции,
работилници и ателиета за
професионалисти и любители.

АУДИТОРИЯ
Деца (5 -14г.) & Младежи (15 – 26г.)
Граждани на Варна и гости на града (26 – 65г.)
Чуждестранни туристи
Утвърдени и прохождащи артисти от страната и чужбина
(Холандия, Германия, Франция и др.)
Представители на културни организации и институции, на
малкия и среден бизнес

ВИДИМОСТ
Фестивал РАДАР е носител на Европейски
лейбъл за качество 2015-2016 по
инициатива на Европейската
фестивална асоциация и е отличен като
ключово събитие за Варна с наградата
Media AwАRTs 2015 от гилдията на
независимите журналисти в града.
ЕКСПЕРТИЗА
Екипът на RADAR участва като лектор в
ключови форуми и граждански
инициативи като панел Технологии и
иновации на годишната среща на
Българска фестивална асоциация (2014),
изданието rEvolution на Форум „Ключ“
(2015), панел Общности на Форум за
иновации и култура на споделянето
(2016)

УСТОЙЧИВОСТ
Фестивал RADAR осмисля свободното време
на младежи, които участват като доброволци
и преживяват инициативата като едно
уникално събитие в техния живот, но и
създават неповторима атмосфера за
артистите и гостите на фестивала.
Фестивал RADAR е културна инициатива,
която полага целенасочени действия да
измерва отпадъка, който произвежда в
рамките на цялостната организация на
фестивала и се стреми да предприемаме
ефективни действия за неговото редуциране.

Фестивал RADAR работи активно за
развиването на вкусовете на местната
публика към инициативи в сферата на
съвременното изкуство и култура.
Фестивал RADAR вдъхва музикален живот на
различни градски пространства, които не са
домакинствали досега културна инициатива
(Обсерваторията, Летище Варна).

ЗАЩО ДА БЪДЕТЕ НАШ КОРПОРАТИВЕН ПРИЯТЕЛ

Защото компанията Ви ще бъде асоциирана с новото,
иновативното, смелото, технологичното и ще бъде
разпознаваема като грижеща се за сектора с найнисък процент на публично участие - културата.
Удоволствието от факта, че екипът на Вашата
компания става част от най-иновативния музикален
фестивал в България!
Удовлетворението, че компанията Ви спомага за
децентрализацията на културните процеси в
страната, както и за утвърждаването ключовата роля
на фестивалите като платформа за среща и обмен на
знания и добри практики.

ЗАЩО ДА БЪДЕТЕ НАШ КОРПОРАТИВЕН ПРИЯТЕЛ

Компания Ви ще има широко публично присъствие
(онлайн и офлайн) - вашето лого ще присъства във
всички наши печатни материали, кампании в
социалните мрежи, официален сайт на Фестивала,
видео материали, ще бъдете анонсиран пред
публиката на събитието и медиите.
Като наш спонсор ще получите сертификат за
дарение, в който е упомената сумата, с която сте
подкрепили проекта. С този документ може да
получите 10% данъчно облекчение.

ЗАЩО ДА БЪДЕТЕ НАШ КОРПОРАТИВЕН ПРИЯТЕЛ

Компания Ви ще има достъп до „вътрешни“ събития
– коктейл с гостите и партньорите на Фестивала,
откриване на изложба, среща с артистите на
Фестивала, присъствие на репетиции и др.
В зависимост от спонсорския пакет, който изберете,
ние бихме могли да организираме за Вашата
компания - специален концерт, арт тиймбилдинг или
вечеря с артист.

СТАНЕТЕ НАШ КОРПОРАТИВЕН ПРИЯТЕЛ
ПАКЕТИ ПЪРВО НИВО

ФОРТИСИМО

ФОРТЕ

МЕЦОФОРТЕ

(4)

(2)

(2)

2000 лв.

1000 лв.

Присъствие на логото на вашата компания на всички печатни материали за фестивал RADAR
Присъствие на логото на вашата компания на страницата с Корпоративни Приятели на официалния сайт на фестивал RADAR
Споменаване на името на вашата компания в социалните профили на фестивал RADAR
Присъствие на логото на вашата компания в тийзъра и трейлъра на фестивал RADAR в общ кадър с останалите партньори
ПЕЧАТ,
ОНЛАЙН, Присъствие на логото на вашата компания на билетите на фестивал RADAR
МЕДИИ Споменаване на спонсора в Бюлетина на фестивал RADAR
Присъствие на логото на вашата компания в тийзъра и трейлъра на фестивал RADAR в самостоятелен кадър
Многократно споменаване на името на вашата компания в социалните профили на фестивал RADAR

Споменаване на името на вашата компания в прес-съобщенията, свързани с фестивал RADAR
Споменаване на вашата компания в интервюта, свързани с фестивал RADAR
Фестивален пас (достъп до основната и съпътстваща фестивална програма)
Присъствие на логото на компанията на общ рекламен банер с останалите партньори до сцената на фестивал RADAR
ДОСТЪП

Позициониране на продукти във всички пакети „Добре дошли на фестивал RADAR“ за артистите и специалните гости
Възможност за раздаване на рекламни материали, осигурени от вашата компания преди началото на концертите
Излъчване на видеоклип на вашата компания преди началото на концертите на открито

(30 сек.)

Обявяване на името на вашата компания при официалното откриване и закриване на фестивал RADAR
Поставяне на рекламен транспарант с логото на вашата компания на входа на локациите
ПРЕСТИЖ Брандиране на сцената на фестивал RADAR
Издаване на сертификат за направено Дарение

5000 лв.

ПАКЕТИ ВТОРО НИВО

ФОРТИСИМО

ФОРТЕ

МЕЦОФОРТЕ

( (10)

(5)

(5)

Присъствие на логото на вашата компания на всички печатни материали за фестивал RADAR
Присъствие на логото на вашата компания на страницата с Корпоративни приятели на официалния сайт на фестивал RADAR
Споменаване на името на вашата компания в социалните профили на фестивал RADAR
Присъствие на логото на вашата компания в тийзъра и трейлъра на фестивал RADAR в общ кадър с останалите партньори
Присъствие на логото на вашата компания на билетите на фестивал RADAR

ПЕЧАТ,
ОНЛАЙН,
МЕДИИ Споменаване на името на вашата компания в бюлетина на фестивал RADAR
Присъствие на логото на вашата компания в тийзъра и трейлъра на фестивал RADAR в самостоятелен кадър
Многократно споменаване на името на вашата компания в социалните профили на фестивал RADAR
Споменаване на името на вашата компания в прес-съобщенията, свързани с фестивал RADAR

Споменаване на името на вашата компания в интервюта, свързани с фестивал RADAR
Рекламен банер с линк към вашата компания на началната страница на официалния сайт на фестивал RADAR
Фестивален пас (достъп до основната и съпътстваща фестивална програма)
Присъствие на логото на вашата компания на общ рекламен банер с останалите партньори до сцената на фестивал RADAR
ДОСТЪП

Позициониране на продукти във всички пакети „Добре дошли на фестивал RADAR“ за артистите и специалните гости
Възможност за раздаване на рекламни материали, осигурени от вашата компания преди началото на концертите
Излъчване на видеоклип на вашата компания преди началото на трите концерта на открито

Талони с отстъпка за събитията от програмата на фестивал RADAR за персонала на вашата компания

( (60 сек.)

(60 сек.)

(30 сек.)

(20 %)

(10 %)

(5 %)

(4)

(2)

(2)

50 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

Възможност за домакинство на официалното парти или събитие

Възможност за провеждане на проучване за продукт / услуга сред екипа на фестивал RADAR и неговата аудитория
Обявяване на името на вашата компания при официалното откриване и закриване на фестивал RADAR
Поставяне на рекламен транспарант с логото на вашата комапния на входа на локациите
Брандиране на сцената на фестивал RADAR
ПРЕСТИЖ Издаване на сертификат за направено Дарение
Официална вечеря с артистичния директор на фестивал RADAR
Безплатни билети за бъдещ концерт на артистичния директор на фестивал RADAR в България и/или в Холандия
Организиране на специален арт тиймбилдинг за вашата компания

Организиране на специален концерт за вашата компания

ОЧАКВАМЕ ДА ВИ ПОСРЕЩНЕМ КАТО НАШ КОРПОРАТИВЕН ПРИЯТЕЛ

За повече информация как бихте могли да
станете Корпоративен Приятел, моля
свържете се със Светлозара Христова на
мобилен телефон 00 359 887 54 47 52 или на
електронен адрес svetlozara@radar-festival.eu

Фондация за културно развитие СИДЕЯ е регистрирана като неправителствена организация в обществена полза във Варненския районен съд с номер на фирмено дело 7/2011г.,
ЕФН 0311000072 и е регистрирана в Агенцията по вписванията под номер 176029443.

