1 -6

ST
U
G
U
A
/
Υ
ΤΟ 6
Σ
Υ
Ο
Γ
Υ
201
Α

2016
Πακέτα χορηγιών

Sponsorship packages

Κάντια Πρίντεζη (Gr - Eng)
Kandia Printezi
+30 69 71 80 41 86
Christelle Loukitch (Fr - Eng - Gr)
+30 22 81 04 28 75
accordeon.syros@gmail.com
www.syrosaccordionfestival.com

∆ικαιώµατα : Κάθε χορηγός έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το λογότυπο του φεστιβάλ
σε δικές του ανακοινώσεις, σεβόµενος τη σύµβαση που έχουµε υπογράψει.

Rights : Every sponsor has the right to use the Festival’s logo in advertisements of their own,
respecting the contract that we have signed.

Προωθητικό Υλικό I Promotional Materials

Poster που θα τοποθετηθεί σε σχολές, πανεπιστήµια και ωδεία – λογότυπο
Seminar schools & college posters • logo inclusion

Εισιτηρία PASS • (σεµινάρια και Φεστιβάλ) για πώληση από διαδίκτυο – λογότυπο

1500 €

1000 €

500 €





















Seminar pass • includes travel & festival & seminars tickets • logo inclusion



Συνέντευξη Τύπου, υλικό προς ΜΜΕ σε Σύρο



Nτοσιέ ΜΜΕ I Mass media dossier • press release to media sponsor inclusion
Press conference package • sponsor inclusion

Αναλυτικό πολυσέλιδο πρόγραµµα I Full festival programme • logo inclusion

Αφίσα Φεστιβάλ A2/A3 (λογότυπο) I Festival Poster • poster A2/A3 logo inclusion
Προσκλήσεις Φεστιβάλ I Festival invitations • all media • logo inclusion

Mπάνερ στα σηµεία όπου θα διεξάγονται οι συναυλίες και τα σεµινάρια
Banners • prime spots in Ermoupoli & roads to the villages • logo inclusion

Ένταξη στο πρόγραµµα της συναυλίας στο Θέατρο Απόλλων η στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου

Programme of Apollo Theatre concert or of St Nicholas church

Χάρτης της Σύρου µε τις θέσεις των καθηµερινών εκδηλώσεων των ακορντεονιστών
Flyer for evening performance at the pedestrian area of the city centre

Εισιτήρια - για κάθε εκδήλωση του φεστιβάλ • εισαγωγή λογότυπου
Tickets • for each festival event • logo inclusion

Χώρος που προορίζεται για τους χορηγούς στα σεµινάρια
Seminar Sponsors Stand • seminar entrance • logo inclusion

Mπάνερ στον χώρο των σεµιναρίων • στην πόρτα του σεµιναρίου • εισαγωγή λογότυπου
Seminar Banners • seminar door • logo inclusion

Xώρος που προορίζεται για τους χορηγούς στην έκθεση










ONLINE MEDIA • ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ • SOCIAL MEDIA
Website χορηγοί διαφήµιση I Website sponsor adverts
Facebook – αγγελία I adverts

Προωθητικό Video I Promotional Video - Facebook & YouTube

Extra
∆ΩΡΑ

Extra
gifts

Εισιτήρια για κάθε µία συναυλία I Tickets for each one of the concerts

∆είπνο µε τους καλλιτέχνες I After show dinner with the performers

Ιδιωτικό θεωρείο - Θέατρο Απόλλων • άτοµα 4 I Private Box - Apollo Theatre • Seats 4




¼ σελίδα
page
λογότυπο

logo





Βεβαιώσεις σεµιναρίων – θα δοθεί σε όλους τους συµµετέχοντες στα σεµινάρια
Seminar Certificates • given to all seminar participants





Exhibition Sponsors Stand • exhibition door • logo inclusion
Big screen projection/advert • Apollo Theatre concert



Ολοσέλιδη ½ σελίδα
page
full



Προβολή του εµπορικού διαφηµιστικού spot της εταιρείας πριν από τη συναυλία στο Θέατρο



Ολοσέλιδη ½ σελίδα
full
page

Exhibition Sponsors Stand • exhibition door • logo inclusion

Mπάνερ στην έκθεση • στην πόρτα της έκθεσης • εισαγωγή λογότυπου





Μπάνερ

Μπάνερ

Μπάνερ

Μπάνερ
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4 Θέσεις I
places

1

8

2 Θέσεις I
places

Είµαστε ανοιχτοί και σε άλλες προτάσεις και πρωτότυπες ιδέες.

λογότυπο
λογότυπο

6

We are open to your ideas, suggestions and will be very happy to hear from you.

T
S
U
UG
A
/
Υ
ΤΟ
Σ
Υ
ΓΟ 2 0 1 6
Υ
Α
1 -6

Υιοθετήστε ένα θέµα συναυλίας
Sponsor an Individual Event

Η ανάληψη της χορηγίας µιας εκδήλωσης του Φεστιβάλ εξασφαλίζει στον χορηγό :
Το λογότυπο του χορηγού θα υπάρχει σε εµφανή θέση σε όλο το ενηµερωτικό/προωθητικό υλικό στην εκδήλωση, µε µια
δωρεάν ολοσέλιδη διαφήµιση, που θα έχει επιµεληθεί ο σχεδιαστής µας (ο ενδιαφερόµενος χορηγός µπορεί να κάνει
αίτηση αν το επιθυµεί).
Επίσης, ο χορηγός έχει τη δυνατότητα να διαθέτει έναν χώρο για δηµόσιες σχέσεις µέσα στον χώρο της
εκδήλωσης που θα χορηγεί.
The sponsorship of an event of the Festival ensures the sponsor with:
the sponsor's logo, which will be prominently visible throughout the informational / promotional material at the event, with
a free full-page advertisement that will be edited by our designer (the sponsor interested can apply if they wish).
Also, the sponsor will have the opportunity to have a space for public relations in the area of the event which
will be provide.

ΠΑΙ∆ΙΚΗ-ΝΕΑΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ Ι 400 €

Η

YOUNG MUSICIANS’DAY

ηµέρα αυτή είναι αφιερωµένη σε παιδιά και νέους
καλλιτέχνες και περιλαµβάνει πρωινό εργαστήριο για
παιδιά ∆ηµοτικού και βραδινή συναυλία ακορντεόν από
µαθητές Ωδείων ή µουσικών σχολείων της Ελλάδας που
παρουσιάζουν τη δουλειά τους.
10-15 παιδιά εργαστήριο // 150 θεατές συναυλία

10-15 places for workshop // 150 seats at concert

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ Ι 500 €

Π

THE BIG BALL

ρόκειται για µια µεγάλη γιορτή στο Πρώην ∆ηµαρχιακό
Μέγαρο “ Τσ ι ρ οπ ι ν ά ” σ τ η ν Π ο σ ε ι δ ω ν ί α , όπου
οι επισκέπτες - θεατές θα µπορούν να χορέψουν µε τη
συνοδεία ποικιλίας µελωδιών.
600 θεατές συναυλία

Π

his day is dedicated to children and young musicians.
It consists of a morning workshop for primary school
children and an evening concert in which students of music
schools of Greece or abroad present their work.

T

t is a big dancing event in the gardens of the magnificent
Tsiropinas Villa that closes the Festival.
The audience will have a chance to dance under a variety
of melodies!
600 seats at concert

I

ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ Η ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι 600 €
APOLLO THEATRE OR ST NICHOLAS CHURCH CONCERT

ρόκειται για µια βραδιά που στοχεύει στην ανάδειξη
µιας διαφορετικής, ασυνήθιστης πλευράς του ακορντεόν.
350 θεατές συναυλία

concert that aims to reveal to the audience a different,
unusual side of the accordion music.
350 seats at concert

A

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ I INDIVIDUAL EVENT SPONSOR ADVERTISING
Μπάνερ
Banners

Λογότυπο σε εµφανή θέση µε µπάνερ στην είσοδο του θεάτρου(Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου)

Πρόγραµµα
συναυλίας

Sponsor public relations point at event entrance where you can advertise your product orservices

Χώροςγιαδηµόσιεςσχέσεις
Sponsor Stand

Extra
∆ΩΡΑ

Extra
gifts

Πλήρης διαφήµιση του χορηγού στο οπισθόφυλλο
Sponsor full page advert on prominent back page

Το όνοµα του χορηγού σε όλες τις εκδηλώσεις για το συγκεκριµένο γεγονός

On-line
ΜΜΕ

Σηµείο για δηµόσιες σχέσεις στην είσοδο της εκδήλωσης, όπου ο χορηγός θα µπορεί να
διαφηµίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του
Sponsor’s logo prominent on banner at entrance of venue before the event

Name of sponsor on all on-line promotion of individual event and editorial press
of individual event

Το όνοµα του συνεργάτη – χορηγού της βραδιάς αναφέρεται στην εκδήλωση

Name of sponsor on all press promotion and editorial with reference of individual event

Εισιτήρια για κάθε µία συναυλία
Tickets

∆είπνο µε τους καλλιτέχνες µετά από κάθε παράσταση

Μπροστινά καθίσµατα στη συναυλία η για το Θέατρο Απόλλων 2 Ιδιωτικό θεωρείο
After-show dinner with the performers

Private box at the theatre and front row seats

4

2 Θέσεις
8

