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CARAVANA
METROPOLIS
2018
CELE MAI BUNE FILME DE FESTIVAL  ALE ANULUI, PE MARELE ECRAN, ÎN 5 ORAȘE DIN ROMÂNIA!

www.cinemainaerliber.ro www.facebook.com/cinemainaerliber

24k
spectatori



Eveniment organizat anual, în sezonul cald, Caravana Metropolis –

Cinema în aer liber, este cel mai amplu proiect de acest gen din

România. Timp de trei luni, cele mai noi filme europene premiate la

festivaluri precum Cannes, Berlin sau Sundance, călătoresc în mai multe

orașe din țară, împreună cu un echipament performant, un proiector

digital mobil de 18 000 lumeni și un ecran gonflabil de 120mp, pentru o

calitate a proiecției întâlnită în marile cinematografe din Europa.

CREDENTIAL



În condițiile în care cinematografele în aer liber și grădinile de vară au dispărut
după anul 1989, numărul cinematografelor a scăzut, iar în unele orașe nici nu
există săli de cinema, Caravana Metropolis urmărește facilitarea accesului
publicului larg la film, diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber și a
ofertei de film, prin prezentarea unor producții de cea mai înaltă calitate
artistică, dar care nu se regasesc în sistemul tradițional de distribuție (fiind filme
de festival, nu asa numitele filme “comerciale”)

CREDENTIAL



INFO

Caravana Metropolis a intrat în 2015 în rețeaua Europa Cinemas și a fost recunoscută ca fiind evenimentul din
România care atrage cei mai mulți spectatori la filmul european și de artă. La primele ediții, în anii 2012-2017,
peste 370 000 persoane au ales să își petreacă serile de vară urmărind cele mai bune filme, pe marele ecran
al Caravanei. La fiecare proiecție din program participă în medie 800 persoane pe seara, timp de 5 săptămâni,
de marți până duminică.

În 2018, va avea loc cea de-a șaptea ediție.



Brașov – Piața Sfatului
3-8 Iulie

În piețele și parcurile marilor orașe ale României



Arad – Parcul Mihai Eminescu
26 Iunie-1 Iulie



Timișoara – Parcul Rozelor
10-15 Iulie



Sibiu – Piața Mică
17-22 Iulie



București
TBD



Filmele ediției a șaptea @ Caravana Metropolis



Brasov, Piata Sfatului (1 saptamana)
Arad, Parcul M. Eminescu (1 saptamana)

Timisoara, Parcul Rozelor (1 saptamana)

Sibiu, Piata Mica (1 saptamana)
Bucuresti, Parcul IOR (1 saptamani)

Perioada completa (5 saptamani - peste 24.000 spectatori)

PACHETE SPONSORIZARE- Caravana Metropolis 2018 - Cinema in aer liber
cost / euro cele 4 orase locale /

4 saptamani Bucuresti tot evenimentul toate cele 4 orase locale + Bucuresti 
(total: 5 saptamani)

perioada cost 1 sapt. € cost efectiv € cu discount € cost € / 1 sapt. cost efectiv € cu discount €
numar estimat de spectatori 6000 24000 7000 31000
spot video (30 sec)** 2500 10000 8500 3500 12000 9900
spot audio (30 sec)** 400 1600 1350 550 1900 1600
2 flag-uri (vezi schita)** 450 1800 1550 600 2150 1800
branding ecran (vezi schita - 8x1,7 m)** 1500 6000 5000 1950 6950 5800
tombola cu premii oferite de sponsor 250 1000 850 350 1200 1000
nominalizare cu logo pe spider wall-ul "Cinema in aer liber" 200 800 650 300 950 800
2 x roll-up ** 250 1000 850 350 1200 1000
sampling/promoter ** 300 1200 1000 400 1400 1200
tricouri personalizate echipa & voluntari (cu logo partener) 1000 4000 3450 1300 4750 3850
ecusoane personalizate cu logo partener 250 1000 850 350 1200 1000
smile booth - photo booth logo watermark 500 2000 1700 700 2400 2000
branding scaune (300 buc.)** 700 2800 2350 950 3300 2800
branding corner zona vip  (10-15mp) ** 700 2000 1700 700 2400 2000
branding masina proiectie/caravana - 2000 1700 - 2700 2250
! BONUS pentru intreg pachetul de mai sus / TOTAL: 9000 31500 12000 37000
nominalizare cu logo pe toate materialele promotionale (afise 70x100cm, flyere A5, 
bannere OOH, ADs print) bonus* bonus* bonus* bonus*

nominalizare cu logo in expunerea media (machete de presa, bannere outdoor) bonus* bonus* bonus* bonus*
nominalizare logo cu link pe site-ul evenimentului bonus* bonus* bonus* bonus*
nominalizare pe coperta paginii de Facebook a evenimentului bonus* bonus* bonus* bonus*

nominalizare cu logo pe spotul video de promovare online/locatie bonus* bonus* bonus* bonus*
Nota:
* bonusul se acorda la achizitionarea spoturilor video
** productia este in sarcina partenerului sau se poate realiza cu costuri suplimentare
*** suplimentar, se pot realiza si alte materiale personalizate, de interactiune cu brand-ul


