ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА РЕКЛАМНО УЧАСТИЕ

В СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА
ДЕФИЛЕ “ВИНО И ГУРМЕ“ 8 И 9 МАЙ 2021
АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”
Уважаеми дами и господа,
“Съвет по туризъм - Пловдив” и Община Пловдив имат
удоволствието да Ви поканят да се включите като рекламодател
в седмото издание на фестивал Дефиле „Вино и гурме“ - 2021,
който ще се проведе в периода 8 и 9 май сред автентичната
атмосфера на архитектурно-исторически резерват „Старинен
Пловдив”.
В очакване на Вашата подкрепа, оставам с уважение:

инж. Любозар Фратев

/Председател на организационния комитет
на Дефиле “Вино и гурме“-2021/

wineshowplovdiv.events

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЕСТИВАЛА
След дълъг зимен сън, град Пловдив се пробужда за нови емоции и изживявания. С
пролетта ще разцъфне и дългоочакваният цветен и вкусен празник Дефиле „Вино и
гурме“.
Събитието е естествено продължение на утвърдения фестивал „Дефиле на младото
вино“. То популяризира българското вино и търси най-добрите му съчетания с гурме
предложения от водещи пловдивски ресторанти, шеф готвачи и производители на храни.
Седмото издание на Дефиле „Вино и гурме“ ще се проведе в уикенд формат през месец
май. Китните, раззеленени дворчета на музеи, галерии и ресторанти в Стария град на
Пловдив гостоприемно ще посрещнат ценителите на хубавото вино и храна. Атрактивна
програма допълва по естествен начин фестивалните емоции на участници и гости.
Дефиле „Вино и гурме“ е сред първите туристически събития за тази година и създава
атрактивна възможност за посещение на гости от страната и чужбина в Пловдив в
началото на активния туристически сезон. Фестивалът всяка година набира все поголяма популярност, както от страна на участници, също и от посетители.
Каним Ви да станете официален спонсор на събитието и да подкрепите този значим за
града и региона проект. Подробно описание на нашите спонсорски пакети ще намерите в
Приложение 1 към Договор за реклама.

свали договор

ЗАЩО ДА ПОДКРЕПИТЕ ДЕФИЛЕ „ВИНО И ГУРМЕ“-2021
Фестивал Дефиле „Вино и гурме“ е сред първите туристически събития, които
се провеждат в началото на туристическия сезон. Като значим фестивал той е
част от националния туристически календар и неизменна част от събитийния
календар на Община Пловдив от 2015-та година насам;
Подпомагате винопроизводителите и производителите на храни и продукти,
като съдействате за популяризирането на събитието;
Подпомагате развитието на културния и винения туризъм в страната;
Вашето послание ще достигнете до многоброен кръг от хора винопроизводители, винолюбители и туристическия бизнес в Пловдив;
Получавате целенасочена дигитална реклама в социалните мрежи и сайта на
събитието – броя на последователите непрекъснато се увеличава;
В периода на активната фейсбук реклама на събитието постовете достигат до
над 200 000 потребители;
Събитието реализира мащабна печатна реклама на национално и местно
ниво, Вашето лого ще бъде позиционирано на всички тях;
Събитието има мащабна радио реклама.
Официалната фейсбук страница се следва от потребители от над 50 държави,
сред които Обединено кралство, Германия, Русия, САЩ, Италия, Турция,
Испания, Австрия, Гърция, Македония, Франция, Белгия, Дания и др.

Моля за Вашия отговор до 13.04.2021

За повече информация следетв сайта на събитието и социални канали
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