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Din anul 2007, de cand a fost Capitala culturala europeana, 
Sibiul a devenit orasul din Romania cu cea mai dezvoltata 
agenda culturala. Cu peste 10 ani de evenimente de film, carte, 
teatru si muzica, Sibiul a ramas in topul preferintelor 
organizatorilor, iar publicul adora si el acest oras istoric si cu un 
farmec aparte.
In acest cadru, in 2017 a luat nastere SIBIU MUSIC FEST, 
eveniment muzical ce a devenit emblematic inca de la prima 
editie.
Sibiu Music Fest inseamna un super concert de aproximativ 7 
ore in care peste 10 artisti de top din Romania sustin 
minirecitaluri. Evenimentul este organizat de aceeasi echipa a 
Media Music Awards, pentru ca, dupa decizia organizatorica de 
a merge cu Media Music Awards si in alte orase, publicul si-a 
dorit foarte mult sa pastram in Sibiu un eveniment muzical de 
amploare.
 
Sibiu Music Fest 2018 va avea loc pe data de 15 septembrie in 
Piata Mare, locatie deja consacrata pentru astfel de concerte. 
Scenotehnica de inalta calitate si productia impresionanta fac 
din SIBIU MUSIC FEST cel mai mare eveniment muzical din Sibiu, 
transformand orasul in capital muzicii usoare romanesti.
La editia din 2018 asteptam un public de aproximativ 40.000 de 
persoane in Piata Mare si estimam minim jumatate de million de 
viewers online.
 
Artisti de top din Romana vor urca pe scena Sibiu Music Fest 
2018, o scena cu deschidere de 40m, echipata cu aparatura de 
ultima generatie, lumini inteligente, ecrane led, sistem de sunet 
D&B (cel mai performant din Romania) si efecte speciale (lasere, 
artificii, flacari etc)
Scena va fi una de mari dimensiuni



Editia din 2017 a adunat aproximativ 30.000 de oameni in Piata Mare, aceasta editie fiind urmarita de aproximativ 
jumatate de million de persoane.
Pe scena Sibiu Music Fest 2017 au urcat 15 artisti: Delia, Connect-r, Lora, Alina Eremia, Whats'Up, Vescan , Adda, Irina 
Rimes, Puya , Maxim, Raluka, Rita, Dorian Popa, Arias, Xoxo.
Aftermovie Sibiu Music Fest 2017: https://www.youtube.com/watch?v=yKGrhxNkEdo

https://www.youtube.com/watch?v=yKGrhxNkEdo


• Parteneriat radio: Kiss Fm (radioul nr 1 în România)
• 50.000 de flyere-judeţul Sibiu
• 10.000 de afișe-judeţul Sibiu, Vâlcea, Alba și Hunedoara
• Parteneriat cu toată presa scrisă din Sibiu
• Apariţii în toate revistele dedicate timpului liber
• Panotaj outdoor
• Bannere stradale
• Promovare în licee, facultăți, școli
• Promovare în cadrul altor evenimente premergătoare
• Campanie de promovare online, Facebook, site
• Concursuri cu premii pentru cine promovează cel mai mult în mediul online, adresat tinerilor
• Campanie de expediere sms-uri
• Promovare interactivă cu mașini branduite și megafoane
• Campania de promovare a Primăriei Sibiu
• Campania de promovare a sponsorilor și partenerilor

Campania de promovare:Campania de promovare:



Având alături cei mai puternici parteneri media din România, 
Sibiu Fest se va bucura de o promovare cu un impact masiv. 
Aşadar ca şi partener vi se oferă deschidere spre o audienţă vastă. 
Am fi onoraţi să vă avem ca şi partener al evenimentului Sibiu Fest.


