FESZTIVÁL
2020. 06. 24-27.
Ópusztaszer
Támogatói és együttműködési
lehetőségek

2020-ban 8. alkalommal rendezzük meg
a fesztivált a festő szépségű
ópusztaszeri Akhal Ménes területén.
Több, mint 20000 négyzetméternyi természetvédelmi területen,
egy kisebb tó mellett, fás bokros részek között húzódik meg
a több, mint 10 programhelyszín, a parkoló, a kemping.
A fesztiválozók mellett továbbra is megfér a csodálatos ménes is,
mely megadja a hely igazi ember és természetközeli hangulatát.
A fesztivál elődje az Anna and the Barbies zenekar rajongói tábora volt,
így az évek során lehetőségünk volt hozzászoktatni a látogatóinkat
a környezet védelmére, tisztán tartására. Kiemelt fontosságú számunkra,
hogy a területet eredeti állapotában adjuk vissza a lovaknak.

A 2020-as Hello Ugar! Évről évre több és
színesebb programmal várja a pusztába vágyókat!
Az esti koncertek és bulik előtt tartalmas nappali programok,
zenei workshopok, művészeti fogglalkozások,
kézműves tevékenységek, filmvetítések,
szakmai beszélgetések, és igazi lazulós chillzone
teszi felejthetetlenné a nyár legjobb
négy napját Ópusztaszeren.

A fellépők kiválasztásakor számunkra a legfontosabb,
hogy a lehető legszélesebb kívánságlistát tudjuk kiszolgálni,
nem feledve azt, hogy a rendezvény alapvető célja,
hogy fogyasztható – de minőségi kultúrával szolgálja közönségét.
Idén közel 50 koncert várja a fesztiválozókat,

Majka és Curtis, Bagossy Brothers Company,
Margaret Island, Anna and the Barbies és sokan mások…

A fesztivál ideológiája:

“AZ OFFLINE AZ ÚJ LUXUS”

Célunk kiragadni a tömeget az elektronika fogságából,
és felemelni a fejeket a telefonokból interaktív programokkal,
és az offline közösségi lét újra átélésével.
Ez nem jelenti azt, hogy a fesztivál technikailag
nem lenne tökéletesen felszerelt.
A leszakadást telefonparkolóval szeretnénk elérni,
illetve a NO SELFIES táblákkal, és a koncerteken való
videózás korlátozásával.

ELSŐDLEGES
CÉLCSOPORTUNK
JELLEMZŐI*
Várható látogatói létszám: 15000 fő
Nők/férfiak aránya (%): 69/31
Családos/egyedülálló (%): 58/42
Iskolai végzettség:
legalább érettségizett,
viszonylag igényesebb közönség
Földrajzi: Csongrád megye + a környező területek
(Vajdaság északi része, Bács-Kiskun, Békés, Szolnok megyék)
Korcsoport (év)

Megoszlás (%)
Nők

Férfiak

18-24

29

17

25-34

38

41

35-44

20

27

45-54

7

10

*Saját
felmérés
alapján

FŐBB
HELYSZÍNEINK
PUSZTA SZÍNPAD
A legnagyobb koncerthelyszín a fesztiválon
• 12x8 m alapterületű színpad 2 db 8x4 m-es oldalszínpaddal
• 12x10 m-es 4 lábas fedés, 2 db oldalfedéssel
• Kétoldali előkészítő
Tökéletes hang, fény és vizuáltechnika
• Meyer Sound rendszer DiGiCo keverőpulttal
• Forgólámpák, ledpárok Avolite vezérlővel
• Füst- és ködgép
• 5x3 m-es ledfal
Naponta 3 másfél órás koncert
MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK:
Névadó szponzor
Támogató szponzor

HELLO UGAR!
SZÍNPAD
A második színpadunk a puszta lenyűgöző hátterével:
• 8x6 m alapterületű színpad
• 8x6 m-es 4 lábas fedés
• 12x10 m-es 4 lábas fedés
Tökéletes hang, fény és vizuáltechnika
• Meyer Sound rendszer DiGiCo keverőpulttal
• Forgólámpák, ledpárok Avolite vezérlővel
• Füstgép
Naponta 3 másfél órás koncert
Itt kap helyet a koncertek után
a hajnalig tartó Kézműves Hipszter Diszkó

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK:
Névadó szponzor
Támogató szponzor

JURTA
• TÁLENTUM SZÍNPAD
napközben tehetségkutató verseny kezdő zenekarok részére.
Két éve futó, nagy sikerű és népszerű programja a fesztiválnak,
több kezdő zenekart indított el a siker útján.
A nyertesek a következő évben a Hello Ugar!-on
nagyszínpados fellépési lehetőséget kapnak
valamint az A38 Hajó is lehetőséget ad nekik
a bemutatkozásra.
• KERTMOZI
naponta több magyar és nemzetközi,
frissen bemutatott - köztük zenei témájú filmet nézhetnek meg itt a fesztiválozók.
• TÁBORTŰZ AKUSZTIK SZÍNPAD
esténként egy-egy ismert magyar rocksztár
ad egyszálgitáros, ülős koncertet.
Közvetlen, beszélgetős találkozás
lehetősége a zenészekkel
MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK:
Névadó szponzor
Támogató szponzor
Promóciós megjelenések
Kiállítói megjelenés

300 fő befogadására
alkalmas fedett helyszín.

MŰVÉSZFALVAK
• Képzőművészek, iparművészek, színészek, táncosok,
bűvészek, standuposok, bábosok, mesemondók, akrobaták,
viccmesélők vagy egész társulatok, akik megmutathatják
magukat az Ugar közönségének.
• Táborszerűen működik, akár pár nappal
a fesztivál kezdete előtt is leköltözhetnek a művészek,
hogy elő tudjanak készülni a fesztivál nyitónapjáig.
• Itt lehetősége van a látogatóknak arra,
hogy szervezetten ugyan, de bepillantást nyerhessenek
az egyes alkotói csoportok munkájába.

• Arra is volt példa, hogy a társulatok egymással
összefogva egy közös performanszot adtak elő,
amelybe bevonták a közönséget is.
MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK:
Névadó szponzor
Támogató szponzor
Promóciós megjelenések
Kiállítói megjelenés

JURTAFALU
8 jurta ölel körbe egy kisebb ligetet, amely a fesztivál ideje alatt
megtelik a különböző alapítványok és civil szervezetek képviselőivel.
Rengeteg változatos programmal, érzékenyítő játékokkal
mutatják be a fesztiválozóknak a tevékenységeiket.

KUTYAPANZIÓ
Ezen a helyszínen biztosítjuk a fesztiválozóink kedvenceinek,
hogy a programok alatt biztonságos helyen,
hozzáértő és állatszerető segítők gondozásában töltsék el az időt.

KEMPING
A fesztivál ligetes, fákkal körbevett területén található,
tisztálkodási lehetőséggel felszerelt kemping
több mint 300 sátor befogadására képes.
A sátrazási lehetőségen kívül telepített mobilszállásokat is kínálunk,
valamint a lakókocsival érkezőket is szívesen látjuk.

VENDÉGLÁTÓSOK,
VÁSÁROSOK,
KÉZMŰVESEK UDVARA
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezen a helyszínen is a lehető legjobb
minőséget kínáljuk, ezért egy alapos szűrőn kell, hogy átmenjenek az árusaink.
• Előnyben részesítjük azokat a kiállítókat,
akik természetes vagy újrahasznosítható anyagokkal dolgoznak
.
• A fenntarthatóság jegyében csak komposztálható
csomagolóanyagokat, evőeszközöket használunk.
• Szeretnénk azoknak a látogatóknak is alternatívát kínálni,

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK:

akik nem a hagyományos ételeket választják (vega, vegán, GLM…)

Névadó szponzor
Támogató szponzor
Promóciós megjelenések
Kiállítói megjelenés

• Kézműveseink egész napos work-shopokkal és vásárlási
lehetőségekkel várják a fesztiválozókat.

TOVÁBBI
PROMÓCIÓS
LEHETŐSÉGEK
Molinók kifüggesztése
• Brandingelt kiegészítők, napernyők, lámpák, asztalok, székek…
• Infopult, telefonparkoló brandingelése,
• Keverőállások brandingelése,
• Bejárat, parkoló brandingelése
• VIP terület kialakítás
• További egyedi lehetőségek

A FESZTIVÁL
ORSZÁGOS
REKLÁMOZÁSÁNAK
TERVEZETE

RÁDIÓ:
• Petőfi TV
- beszélgetés tematikus műsorban
az alternatív fesztiválokról

ÍROTT SAJTÓ:
• Recorder
• Pestiest
• Rockstar Magazin

• Óriás és A2 méretű plakátok elhelyezése a hivatalos plakátoló helyeken.
• Sajtókampány Pásztor Annával - nagy szervezett sajtótájékoztató
valami figyelemfelkeltő izgalmas performansszal, Tv2, reggeli műsorok,
portréműsorokban megemlítés, országos sajtótájékoztatókon való megjelenés,
országos rádióinterjúk, meghívó videók kiküldése.
• A fellépő zenekarok belevonása a reklámtevékenységbe,
azaz szerződésbe belefoglaltak szerint időközönként meg kell osztaniuk
közösségi oldalaikon a fesztivál hírét, eseményét.
• Social Media bannerkampány, online sales promo
• Google Adwords bannerkampány

ONLINE SAJTÓ:
• Index.hu
• Origo.hu
• Phenomenon.hu
• Life.hu
• Lángoló gitárok
• Hammerwolrd
• rockbook.hu
• port.hu
• 24-hu
• blikk.hu
• programturizmus.hu stb

A FESZTIVÁL HELYI
REKLÁMOZÁSÁNAK
TERVEZETE

Helyi programajánló és
helyi rádió reklám
a következő városokban:
• Szentes

Plakátkampány Szegeden és 30 km-es körzetében,
Ópusztaszeren, a park közelében és az M5-ösön, Szeged felé menet
Kitelepülés a XXVI. Szegedi Borfesztiválra

• Csongrád
• Kecskemét
• Szolnok
• Mórahalom
• Hódmezővásárhely

RÁDIÓK:

ÍROTT SAJTÓ:

• Orosháza

médiaturné, spot és játékkampányok

• Szegedma

• Békéscsaba

ONLINE SAJTÓ:

• Gyula

• Rádió 88
• Rádió 7
• Rádió 1
• Pannon Rádió
• Panda Rádió

•Délmagyar.hu
• Vásárhely24.hu
• BAON.hu
• BEOL.hu

• Cegléd
• Szolnok
• Dunaújváros

Elérhetőség:
Kocsis Balázs
+36 30 709 22 09
balazs.kocsis@hellougar.hu
https://hellougar.hu/
https://www.facebook.com/hellougar/
https://www.instagram.com/hello_ugar/

