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Gărâna JazzFest 2009
1) Adecvarea/relevanţa produsului ales la România şi la ţara în care este promovat
Festivalul de la Gărâna : spaţiu de desfăşurare neobişnuit, încurajează/promovează jazzul românesc,
spaţiu autohton – exotic (România-lumea3a), modernizarea imaginii învechite, schimb de experienţă şi
comunicare între jazzeri, agroturism, diseminare informaţiei, încurajarea unei noi abordări.
Target:
2) Puncte tari şi puncte slabe:
-pachet flexibil, adaptabil pentru dorinţele fiecăruia
- impulsionarea turismului autohton
- îmbinarea tradiţiilor cu artă modernă
-vechime
-participare internaţională
-incurajarea agroturismului

-infrastructura
-public nichist
-risc de intemperii
-locuri de cazare limitate
3) Coerenţa planului de promovare:

-

-

Modalităţi:
- new media (facebook, myspace, twitter, youtube, lastfm)/ server icr, gazduim
acolo
eveniment de presă premergător – alpinişti utilitari coborând pe clădire,
cântând din saxofon, în unele mari oraşe europene, pentru a atrage atenţia
mass media către viitorul eveniment de presă
eveniment de presă principal – Bâlea Lac – concert pe tiroliană – alpinist
saxofonist suspendat deasupra Lacului Bâlea
pliante la festivaluri : puzzle pe hârtie ”găseşte saxofonul”; un tip atârnat de o
stânca cu un saxofon ; într-o peşteră
promovarea în cele 16 oraşe, reşedinţe ale reprezentaţelor ICR, prin împărţirea
pliantelor şi postarea afişelor
parteneriate pentru obţinerea echipament/ avantaje media

perioada de desfăşurare
15 aprilie – 16 iulie
15 aprilie - promovarea online – new media
18 mai -24 mai- eveniment de presă premergător – coborârea de pe clădiri
eveniment de presă premergător intr-o piaţă publică
25 mai – eveniment - tipul care cântă pe munte (record)
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Concertul este integrat într-un pachet de promovare alături de vizite în Parcul Naţional Semenic-Cheile
Caraşului, trei opţiuni de cazare, activitate agroturistică şi multiple modalităţi de deplasare.
Următoarele trasee sunt disponibile: http://semenic.exploratorii.ro/ttu.php pentru călătorii cu bicicleta şi cai.
Un număr limitat de cai sunt oferiţi de crescătorii din judeţ şi cei din judeţele vecine. Bicicletele sunt oferite de
DHS.
Cazare în pensiunile din zonă, oraşul Reşiţa, sate şi campinguri locale.
Promovarea prin word of mouth (împărţirea pliantelor la festivaluri de profil şi localuri cu specific):
http://www.jazz-clubs-worldwide.com/docs/romania.htm
8-17 mai festival jazz sibiu promovare
3 iulie-18 iulie Montreux Jazz festival
26-28 iunie Open Jazz festival targu Mures
29 iunie-4 iulie Jazz Festival Ljubljana
4-8 noiembrie Berlin jazzfest (icr)
Parteneriat radio online: bbc radio online, last fm
Resurse pentru promovare: angajaţii ICR din cele 16 ţări şi cunoscuţi

5) Rezultatele scontate/ eficienţa chelturii banilor
Număr estimat al persoanelor care vor afla de produs: 5 milioane – prin promovarea online şi căile
media tradiţionale (tv, radio, presă scrisă, flyere etc).
Impactul:
Consecinţele pe termen scurt: află de produs, se interesează despre el şi îl dau mai departe cunoştinţelor.
Consecinţele pe termen lung: vizitarea României în viitorul apropiat.
Buget:
Costuri totale
Pliante (2euro/pliant x 16 festivaluri x 2000pliante/festival = 64.000 euro) + cazare/transport jurnalişti
straini (400euro transport avion/persoana x 70 participanti + 2000euro cazare jurnalisti + 1000euro
benzina + 800euro chirie masini + 3500euro pentru 3 mese = 35.000euro ) + amplasare tiroliana,
echipament (500euro) + 30.000euro transport turisti aeroport – Garana + 10000euro inchiriere biciclete
+ activitati= 140.000euro
Incasari scontate
pachet standard – bilet 30euro + 80 euro cazare/3 nopti + 120euro - 3 mese / zi + 40 euro alte
activitati(ciclism + calarie + olarit + excursii etc) + 10euro transport = 280 euro + profit 30 euro = 310
pachet camping – bilet 30euro + 20euro camping + 120euro - 3 mese / zi + 20 euro alte
activitati(ciclism + calarie + olarit + excursii etc) + 10euro transport = 200euro + 20 euro profit = 220
euro
Oricare dintre opţiunile de mai sus poate fi deselectată.
Incasari totale pentru eventualitatea în care 7000 de invitaţi cumpără pachetul ieftin - 1.5 milioane de
euro.
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Cost festival - ~800.000 euro
Profitul minim -> 20 euro x 7000 participanţi -> 140.000 euro profit

