
De PubLicItaTe
NoaPteA dEvoRatOriLor 

“Noaptea Devoratorilor de Publicitate” este un proiect care promoveaza arta advertising-ului ca pe 
o forma neconventionala de divertisment pentru o categorie importanta de consumatori:
“the trend setters” sau cei ce aspira sa devina inovatori. Proiectul a fost conceput de Jean-Marie Boursicot 
si a pornit de la pasiunea acestuia de a colectiona spoturi publicitare.  Acest proiect asigura contactul 
direct cu cei interesati: clienti-consumatori-existenti si potentiali. Este un proiect care transmite direct 
mesajul unei piete de marketing dinamice. Initial, proiectul a fost dezvoltat numai in Franta, incepand cu 
anul 1981, rezumandu-se la difuzarea unui calup ce cuprindea numai cateva spoturi . 

In  1989, “Noaptea Devoratorilor de Publicitate” a fost introdusa in Canada, SUA si Australia, in 
1994 ajungand chiar in Asia si Orientul Mijlociu. Prima editie bucuresteana a evenimentului a avut loc in 
1995, organizata de Dakino, dand astfel startul unei traditii  de peste 20 de ani. In 1997, evenimentul isi 
incepe turneul prin orasele importante din Romania. DIn 1999, litoralul romanesc a fost si el inclus in 
turneu. Companii de renume s-au asociat cu evenimentul: Orange, Red Bull, Ciuc, Fa, Camel, Jack Daniel’s, 
Mercedes-Benz, Coca-Cola, Murfatlar, etc.  In Romania “”Noaptea Devoratorilor de Publicitate” este 
considerat unul dintre cele mai importante evenimente de mass-media. Bene�ciaza de o promovare 
pozitiva si extinsa la nivelul societatii. 

Editia de anul acesta va avea loc pe 18 noiembrie la Beraria H (Bucuresti). Evenimentul incepe la 
ora 21:00 si cuprinde proiectia a 4 calupuri publicitare generaliste, caracteristice “Noptii Devoratorilor de 
Publicitate”, prezentate in premiera publicului din Romania,  inscriindu-ne astfel in sfera occidentala a 
evenimentelor de acest gen, tonul fiind dat de deschiderea mondiala a evenimentului de la Paris. 

In pauzele dintre calupuri sunt proiectate spoturile sponsorilor si partenerilor. De asemenea, au 
loc de concursuri, activitati interactive  etc .

IstOriC

18 noiembrie, Beraria H



18 - 45 de ani, 
domiciliati in mediul urban, 
cu nivel de educatie mediu 
si peste mediu. 

70% dintre participanti sunt 
persoane interesate de arta 
advertising-ului ca forma de 
divertisment. 

30% sunt profestionisti din 
domeniul publicitatii sau cei care interactioneaza 
cu acest domeniu sau cu cele conexe. 

Difuzare de spot,
4 difuzari / zi,
timp de 2 saptamani. 

Difuzarea a minimum 1 material
 de prezentare a evenimentului,
in cadrul unei editii principale 
de stiri. 

TarGet

tV

oNliNe

oFflIne

OfeRta de prOmoVarE

rAdiO

Mash amplasat la locatie. 
A�s eveniment (plasarea a�selor intr-o arie extinsa:
P-ta Unirii, Centrul Istoric, P-ta Universitatii, P-ta Romana etc.

Comunicate de presa 
saptamanale, cu o luna inaintea 
evenimentului. 

Difuzarea a minimum 1 material
de prezentare, in cadrul unei 
emisiuni TV. 

Difuzare de spot,  6 difuzari / zi, cu 2 saptamani inainte
de eveniment. 

Minimum 6 site-uri / blog-uri cu audienta, 
a�saj ebanner de promovare, spot de 
promovare a evenimentului. 



......prezinta “Noaptea Devoratorilor de Publicitate” pe toate materialele care
promoveaza evenimentul.

SpoNsoR 1

SpoNsoR 2 

sPonSor prIncIpaL

Bannere stradale

In spoturile radio si TV

Amplasarea logo-ului, intr-un mod cat mai vizibil fata de ceilalti sponsori si
parteneri pe a�sul evenimentului, precum si pe toate materialele de promovare

Introducerea in formatul evenimentului a unui calup publicitar dedicat brandului 
si istoriei companiei

Logo print pe verso bilet intrare

Posibilitatea amplasarii de roll-up banner-e in locatie

Logo insert pe toate materialele care promoveaza evenimentul , in categoria sponsorilor. 
Posibilitatea desfasurarii activitatii de sampling in locatiile unde se desfasoara evenimentul. 

Logo insert pe toare materialele care promoveaza evenimentul,  in categoria sponsorilor.

PacHetE dE spOnsOriZarE


