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EDIȚIE ANIVERSARĂ – 10 ANI

În 2018,sărbătorim aniversarea a 10 de ani de KINOdiseea cu o mare
surpriză pentru familii. Încurajăm copiii să vină împreună cu părinții la
festival, intrând astfel în cursa pentru câștigarea unor premii speciale.
Marele premiu – O călătorie pentru întreaga familie în Laponia, la Moș
Crăciun
Premiul II: O călătorie pentru întreaga familie la munte, în România
Premiul III: Un aparat GoPro și o tabletă



Sărbătorim ediția aniversară KINOdiseea cu o secțiune specială,
concentrată pe evoluția tehnologiei de urmărire a filmelor. Mai multe
scurtmetraje pentru copii vor putea fi urmărite în virtual reality. De
asemenea, cei mici îi vor putea cunoaște pe realizatorii filmelor și vor
putea participa la worskhop-uri de VR.

Filme în virtual reality (VR)



KINOdiseea este cel mai mare festival internațional de film pentru publicul
tânăr (copii și adolescenți) din Europa de Sud-Est, membru al ECFA
(Asociația Europeană a Filmului pentru Copii). Copii, părinți, bunici, profesori,
cinefili – cu toții sunt așteptați să urmărească cele mai bune filme educative de
artă. La București, vor putea fi văzute peste 30 lungmetraje și 80 scurtmetraje din
toată lumea, împărțițe în 9 secțiuni competiționale, prezidate de jurii internaționale
formate din profesioniști din industria filmului, copii și adolescenți. 95% dintre
filme sunt prezentate în premieră în Europa de Sud-Est și România.

O inspirație pentru mințile tinere și un prilej de dialog 



• Cel mai important proiect de educaţie audiovizuală din România si un proiect
multidisciplinar – cinematografie, educaţie culturală, educaţie nonformală –
proiecţii de film, ateliere de educaţie audiovizuală, Q&As, bal mascat

� Peste 105.000 spectatori la cele 9 ediții anterioare,

� Locaţii: București și alte orașe din România

� Proiect internaţional – numeroşi invitaţi străini, parteneriate cu festivaluri
precum Festivalul Internaţional de Film pentru Copii Kristiansand (Norvegia, 20
ediţii), Zlin Film Festival (Cehia, 57 ediţii), Festivalul Internaţional de Film pentru
Tineri Ale Kino (Polonia, 35 ediţii), Cine-Jeune de L’Aisne (Franţa, 35 ediţii),
Schlingel (Chemnitz, Germania, 22 ediţii), Montréal IFF (Canada, 20 ediţii)

Despre KINOdiseea



• peste 20 000 de persoane înscrise la newsletter

• Peste 10 000 fani pe pagina de Facebook, cu un reach total de 600 000 useri în
2017 și 45 000 de interacțiuni

• Peste 70 000 vizualizări ale website-ului în 2017.

• Spoturi TV în valoare de 200.000 €

• Unul dintre puținele proiecte din  România căruia i s-au acordat Granturi Google 
AdWords, care constau în promovare online în valoare de 10,000$/ lună

Despre KINOdiseea



- � KINOdiseea oferă copiilor și
tinerilor oportunitatea de a urmări o
gamă largă de filme, realizate mai
puțin în scop comercial, cât
educativ, social și inspirațional.

- � KINOdiseea încurajează
învățarea, spiritul critic, scrisul,
vorbitul, ascultarea activă,
dezbaterile și conversațiile despre
filme și despre problemele și emoțiile
pe care filmele le ridică.

- � KINOdiseea îi ajută pe copii și
tineri să folosească filmul ca mijloc
de exprimare a propriei creativități și
încurajează industria cinematografică
să respecte tinerele voci.

Educația în domeniul
cinematografiei



Majoritatea proiecțiilor din cadrul KINOdiseea se încheie cu o întâlnire cu
realizatorii filmului – actori, regizori, scenariști și producători din toată
lumea. Este o experiență memorabilă pentru și o oportunitate extraordinară
pentru cei mici si pentru adulti deopotriva să interacționeze cu cineaști și să
înțeleagă mai bine cum au fost realizate filmele și care este mesajul lor –
pentru ca fiecare film are un mesaj educativ.
De asemenea, realizatorii de film din toată lumea se întâlnesc cu studenții
în cadrul unor masterclass-uri la UNATC

Q&A și Masterclass-uri



La cea de-a X-a ediție KINOdiseea vor fi
organizate 20 workshop-uri legate de
arta cinematografică – ateliere de
actorie, regie, montaj, efecte speciale,
animație, critică de film, muzică, costume,
scenografie, green screen, etc.

Atelierele au fost găzduite de-a lungul
timpului de Maia Morgenstern, Marian
Râlea, Bogdan Ionescu, Maria Dinulescu,
Andi Vasluianu, Jor Van Kline, Diana
Cavallioti, Eugen Kelemen, Irina
Margareta Nistor și mulți alții.

Workshop-uri de film





Pachete Sponsorizare - KINOdiseea 2018 SILVER GOLD PLATINUM
4.750 E 9.500 E 23.500 E

* macheta 1/1 pag. sau PR in catalogul festivalului DA (1/2 pag.) DA (1/1 pag.) DA (coperta 3)
* articol web (PR) + stire + nominalizare cu logo pe site-ul festivalului DA DA DA
* postari si nominalizare pe pagina de FaceBook a festivalului (si Instagram) DA DA DA
* nominalizare pe toate materialele informationale  ale evenimentului (ex: 12.000 afise 70x100cm, 10.000 
brosuri A5, bannere)

DA DA DA

* nominalizare in toata expunerea media a festivalului: postare logo sponsor pe  spotul video online, 
prezenta logo pe toate machetele si articolele de presa, bannerele si articolele web, cat si in toate celelalte 
medii de comunicare posibile  

DA DA DA

* nominalizare cu logo in newslettere DA DA DA

* obiecte promotionale ale partenerului in pachetele de cadouri pentru invitatii din industria filmului DA DA DA

* expunere roll-up/banner propriu DA DA DA
* nominalizare cu logo in brandingul existent la locatia unde va avea loc conferinta de presa (rollup-bannere, 
mape, pungi, etc.)

DA DA DA

* pozibilitate prezenta materiale informative / flyere in mapa festivalului DA DA DA
* rezervare suprafata/stand la una din locatiile festivalului DA (6 mp) DA (10 mp)
* posibilitate prezenta roll-up banner in cadrul conferintei de presa DA DA
* distribuire materiale informationale proprii / sampling cu promoteri/mascota la locatia festivalului DA DA
* logo pe materialele didactice pentru toate filmele, adresate profesorilor si parintilor care vor putea fi 
descarcate de pe site-ul festivalului si oferite in salile de cinema

DA DA

* invitatii personalizate printate care pot fi distribuite, de catre sponsor, catre partenerii, clientii si
colaboratorii sai, precum si invitatii în format electronic (specificatii tehnice tiparire invitatii: dimensiuni finite 
200 x 90 mm, DCM 250 gr/mp, policromie 1 fata)

DA (50 buc.) DA (100 buc.)

* logo autocolant pe culoarele de trecere la locatie (dimensiune logo aprox 0,5 m x 0,5 m)
DA (max. 3 / 

locatie)
DA (max. 5 / 

locatie)
* posibilitate branding cu capisoane pentru scaune, pentru 2 dintre locatii DA
* personalizare ecusoane si lanyard DA (60 buc.)
* difuzari spot video, cu durata max. 30 de secunde, pe ecran cinema DA (36 spoturi)
* posibilitate amplasare info-point / pupitru mobile in locatiile festivalului, pentru activari proprii (1 buc. in 
fiecare locatie) DA

* product placement integrat in cadrul programului festivalului (sub forma unui moment sau a unei scene 
reprezentative)

DA

* Atelier de educatie in domeniul de activitate al partenerului DA
* exclusivitate pe domeniu DA

* Expunerile de mai sus pot fi redimensionate in functie de nevoile de comunicare si expunere ale brandului dumneavoastra si se pot adauga elemente
speciale specifice brandului, pe care le vom discuta in cadrul unui pachet personaliizat – discutie punctuala separate!



KINOdiseea ICFF este cel mai mare festival de film pentru publicul
tânăr din Sud-Estul Europei, iar acest fapt este recunoscut la nivel
internațional, de către cea mai importantă asociație dedicată
promovării și dezvoltării filmului pentru copii, din lume. KINOdiseea
este membru al ECFA (Asociația Europeană a Filmului pentru Copii)
și partener oficial al altor festivaluri importante din Europa, precum
Zlin (Cehia), Ale Kino (Polonia), Schlingel (Germania), Cine Jeune
(Franța).

Parteneriate internaționale










