30. Pikin festival
Velenje, 9.–15. september 2019
OBLIKE SODELOVANJA NA PODROČJU SPONZORSTVA, PROMOCIJE IN PRODAJE

www.pikinfestival.si

Zakaj?
30 RAZLOGOV,
ZAKAJ STE TO LETO
NEPOGREŠLJIVI DEL PIKINEGA FESTIVALA
1.

Pikin festival je največji otroški in družinski festival v
Sloveniji.

2.

Letos Pikin festival praznuje 30 let.

3.

Pika, osrednji festivalski lik, je navdihujoča super junakinja.

4.

Dolgoletna tradicija festivala in izkušnje organizatorjev.

5.

Iz enodnevnega dogodka je z leti zrastla najbolj prepoznavna
prireditev na področju kulturne vzgoje in zabave.

6.

Festival je najbolj prepoznana slovenska blagovna znamka
na področju družinskih prireditev.

7.

Novost: združili smo festivalski vikend.

8.

Število obiskovalcev že nekaj let presega 100.000.

9.

NAJMOČNEJŠI FESTIVAL

Pika je najmočnejša, najpogumnejša, najbolj iznajdljiva in zelo radovedna 9-letna deklica, ki ima v
Sloveniji svoj festival. Pikin festival je največji dogodek za družine
in otroke, ki mu daleč naokoli ni enakega, saj kakovostno in preudarno združuje raznovrstne aktivnosti. Pegasta junakinja z dvema
rdečima kitkama je osvojila že nešteta srca, želimo si, da bo to leto
med njimi tudi vaše.

PIKA SE PO MESTU POTIKA

Kje?

Osrednje prizorišče Pikinega festivala se letos s
prostora ob Velenjskem jezeru seli v središče Velenja, tja, kjer se je pred tridesetimi leti vse skupaj
začelo. Središče dogajanj bo Rdeča dvorana, kjer bo
potekal večji del kreativnih delavnic, interaktivne dejavnosti in promocijske ter prodajne aktivnosti. Drugi del dogajanja bo potekal na
osrednjem mestnem otroškem igrišču, tretji pa na Titovem trgu.

Obiskovalci prihajajo iz vse Slovenije in tujine.

Ciljna skupina so razširjene družine in organizirane vrtčevske
ter šolske skupine otrok.

11.

Festival ponuja nepozabna doživetja,
ki za vedno ostanejo v spominu.

12.

Obisk družin je že nekaj let v porastu.

13.

Festival je preplet sinergij na področju medgeneracijskega,
medresorskega in mednarodnega sodelovanja.
Novost: osrednje prizorišče festivala se letos seli v mesto,
kjer se je pred mnogo leti vse skupaj začelo.

15.

Novost: nova lokacija festivala ponuja
nove priložnosti promocije.

16.

Festivalsko dogajanje bo potekalo na treh povezanih lokacijah
v središču Velenja, Pikino razigranost pa bo čutiti po vsem mestu.

17.

Blagovna znamka ali podjetje se lahko predstavi na čisto
svojstven način. Radi imamo izstopajoče in drugačne.

18.

Novost: Pikin festival je letos pristopi k akciji prireditev
z manj odpadki, ki je predstopnja Zero Waste prireditve.

19.

Osredja tematska nit festivala bodo igrive Pikine zgodbe
najbolj radovedne, razigrane in najmočnejše deklice na svetu.

20.

Bogat kulturni in zabavni program z več kot 70 nastopi.

21.

Številne ustvarjalne delavnice,
ki burijo domišljijo in krepijo znanje.

22.

Čudovite umetniške četrti za poglobljeno kulturno vzgojo.

1/ GENERALNI POKROVITELJ
30. PIKINEGA FESTIVALA

Prizorišča bodo odprta:
od torka do četrtka: 9.00–13.30 in 15.30–18.30
petek, sobota, nedelja: 9.00–18.30

OBISKOVALCI PIKINEGA FESTIVALA
Kdo?

- družine iz vse Slovenije in sosednjih držav
- organizirane skupine šolskih in vrtčevskih otrok
- strokovni delavci s področja vzgoje in izobraževanja
- razširjene družine: babice in dedki, tete in strici
- študenti in dijaki v vlogi Pikinih animatorjev

V dopoldanskem času festival obiščejo organizirane šolske in vrtčevske
skupine iz vse Slovenije. Otroci, ki organizirano obiščejo festival, so stari
od 5 do 12 let. Družine obiščejo prizorišče predvsem v popoldanskem
času, struktura družine pa je razširjena, saj so tudi babice, dedki, tete in
strici navdušeni obiskovalci festivala. Otroci predstavljajo približno 40 %
vseh obiskovalcev.
Otvoritveni in zaključni dan sta tradicionalno najmočnejša dneva, zaradi spremenjenega urnika pa pričakujemo, da bo letos največ obiskovalcev zadnje tri festivalske dni, torej v petek, soboto in nedeljo. 30. Pikin
festival se bo namreč začel s ponedeljkom in zaključil v nedeljo.

Najvidnejša pozicija v vseh promocijskih orodjih festivala (razstavni
prostor na več lokacijah), ki zagotavlja najučinkovitejšo publiciteto.
Paket po meri pokrovitelja vključuje ekskluzivne elemente
promocije in odnosov z javnostmi.
Vrednost generalnega pokroviteljstva: 10.000 EUR

2/ PREDSTAVITEV
NA NOTRANJEM RAZSTAVNEM PROSTORU
Lokacija: Rdeča dvorana Velenje, balkon
Skupna površina balkona 53 x 8,5 m
Zakupite lahko razstavni prostor različnih dimenzij.
Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete, je 9 m².
Razstavni prostor ima talno oblogo, zamejen je s panelnimi
stenami v U formaciji, mizo 80 x 80 cm in štiri stole. Prostor lahko
poljubno povečate, do želene prostornine. Najem je možen po
posameznih dnevih, prednost pa imajo tedenski zakupi.

NAJEM NOTRANJE OPREME
Električni priključek: 10 EUR / dan
Promocijski pult 100 x 100 x 50 cm: 40 EUR
Dodatna miza 80 x 80 cm brezplačno.
Dodaten stol z naslonom brezplačno.

UGODNOSTI

Ohoho!

• prostor za izobes transparenta max velikosti 3 x 1 m, ki se nahaja na
osrednjem prizorišču (transparent zagotovite sami);

25.

Pri izvedbi festivala sodeluje kar 300 študentov animatorjev.

• objavo logotipa na tablah Pikini prijatelji, ki bodo nameščene
na prizorišču festivala (8 pozicij);
• objava logotipa v programski zgibanki Pikinega festivala;

28.

Vsak sodelujoči dopolnjuje edinstveno zgodbo
Pikinega festivala.

• objavo logotipa na spletni strani Pikinega festivala.

(prostor za vaš razlog)

30. Pikin festival bo zabaven,
velik in veličasten.

Lokacija: mestno otroško igrišče ali Titov trg
Za izvajanje promocijskih aktivnosti lahko zakupite prostor različnih
dimenzij. Najmanjša površina, ki jo lahko najamete na travnati ali
asfaltni površini, je 15 m². Mikro lokacijo določi organizator glede na
vrsto ponudbe najemnika.
Cena:
Torek-petek: 10 EUR / m² / na dan
Sobota-nedelja: 30 EUR / m² / na dan
V primeru zakupa večjih površin se cena prilagodi in uskladi z
organizatorjem.

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA
Zaupajte nam vaše želje in našli bomo najboljšo rešitev.

Pikin kino vabi obiskovalce sedme umetnosti
ves festivalski mesec.

27.

4/ NAJEM ZUNANJEGA PROSTORA

DELITEV PROMOCIJSKEGA GRADIVA NA PRIREDITVI IN POJAV
MASKOTE NA PRIREDITVI
Zaradi organizacijskih novosti na festivalu teh oblik promocije letos
ne podpiramo.

24.

Z nami ste lahko, kolikor časa želite.
Vseh 7 dni ali pa le tiste dneve, ko menite, da bo učinek največji.

Lokacija: ekskluzivna lokacija pred Rdečo dvorano Velenje
Dimenzija šotora: 10 x 5 m
Opremljenost: bele stranice, asfaltna tla
Elektrika: da
Cena: 5.500 EUR / zakup za ves čas festivala

NAJEM OPREME NA ZUNANJEM PROSTORU
Najem opreme je možen le v primeru najema prostora.
Piknik garnitura (1x miza + 2x klop) dimenzija mize (220 x 70 cm)
in klopi (220 x 25 cm): 12 EUR / dan
Električni priključek: 10 EUR / dan

Cena:
Torek-petek: 35 EUR / m² / na dan
Sobota-nedelja: 60 EUR / m² / na dan

Pikina razstavišča po vsem mestu že od začetka septembra.

Močna medijska podpora projektu.

Kako?

3/ NAJEM VELIKEGA ŠOTORA

23.

26.

Kdaj?

Festival se bo to leto začel v ponedeljek s popoldanskim
prihodom Pike v Velenje, zaključil pa se bo v nedeljo. Spremenjen urnik festivala ponuja intenziven vikend, ki ga lahko za obisk
izkoristijo družine iz celotne Slovenije in tujine ter seveda tudi vi!

Ponujamo vam možnost celostne predstavitve vaših izdelkov, storitev ali dejavnosti. Z veseljem se prilagodimo vašim potrebam
in jih umestimo v zgodbo festivala. Sodelovanje obljublja edinstven pristop za najbolj množičen oseben doseg družin iz vse Slovenije.
Oblike prodajnih in promocijskih aktivnosti se uskladijo z organizatorjem.
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

V primeru, da vrednost vašega finančnega
zakupa presega 2.000 EUR, vam na željo
zagotovimo:

29.

OD PONEDELJKA, 9. 9.,
DO NEDELJE, 15. 9. 2019

OBLIKE SODELOVANJA

10.

14.

Kaj?

KONTAKTNI PODATKI
Sponzorji in mediji
mag. Neža Jovan
telefon: 03 898 25 82 / 031 811 187
e-naslov: neza.jovan@festival-velenje.si
Donatorstvo, prodaja in gostinska dejavnost
Silvija Bašnec
telefon: 03 898 25 81 / 041 265 839
e-naslov: silvija.basnec@festival-velenje.si
Organizator 30. Pikinega festivala

Halo!

Zeleni
smo!

PRIREDITEV Z MANJ ODPADKI

Organizatorji festivala se že vrsto let zavedamo, kako pomemben
je sozvočen odnos do narave. Z letošnjim letom se festival tudi
uradno pridružuje prireditvam, ki nosijo naziv PRIREDITEV
Z MANJ ODPADKI, ki je predstopnja Zero Waste prireditve.
Pri določitvi ukrepov sodelujemo z društvom Ekologi brez
meja. Vse sodelujoče na 30. Pikinem festivalu in
obiskovalce, vabimo k upoštevanju naše zaveze k
bolj doslednemu ločevanju odpadkov na ekoloških
otokih, ki jih bomo pripravili v ta namen.

Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje
info@festival-velenje.si
www.pikinfestival.si
Soorganizatorji: Mestna občina Velenje, Mladinski center Velenje, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Knjižnica Velenje, Javni sklad
za kulturne dejavnosti - OI Velenje, Muzej Velenje, Vrtec Velenje, Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana Velenje,
Galerija Velenje, ZKD Šaleške doline, Športna zveza Velenje, Šolski center
Velenje, osnovne šole Velenje in še številne druge organizacije in društva
iz Šaleške doline

To leto zares ne smete manjkati!
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