OFERTA DLA ARTYSTÓW I WYSTAWCÓW – HANAMI 2018
Zapraszamy do współtworzenia największego w Warszawie
i jedynego w swoim rodzaju plenerowego festiwalu kultury japońskiej,
Hanami, który w 2018 roku odbędzie się już po raz ósmy!
Organizatorem festiwalu jest Szkoła Języków Orientalnych RakuGaku,
w tym roku we współpracy z Pubem Lolek. Hanami 2018 zaplanowane jest
na 6 maja i odbędzie się na terenie Pubu Lolek na Polu Mokotowskim.

Niestety nadal nie mamy zgody od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na organizację Hanami
w miejscu najbardziej do tego odpowiednim, czyli pod sakurami, w Alei Sakur. Staramy się
jednak być jak najbliżej kwitnących wiśni, stąd decyzja o współpracy z Pubem Lolek,
zlokalizowanym zaledwie 150 m od Alei Sakur. Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli na
równoległe piknikowanie festiwalowych gości w cieniu kwitnących drzew.

Udział artystów i wystawców w Hanami jest płatny.
Ceny stoisk obowiązujące w roku 2018:
100 zł – stoiska wystawienniczo-warsztatowe,
wystawienniczo
budujące atrakcyjność merytoryczną
festiwalu (z możliwością promowania swojej działalności
działalności kulturowo-artystycznej)
kulturowo
150 zł – stoiska promocyjne sklepów, firm, biur podróży, szkół językowych,
rękodzieła, rzemieślników i in. prowadzących na co dzień działalność handlowohandl
usługową w oparciu o prezentowane na Hanami produkty
Osoby oraz grupy które chcą jedynie zaprezentować się na scenie i nie potrzebują
stoiska, nie muszą płacić za udział w wydarzeniu.
Przychód z wynajmu stoisk w całości przeznaczony jest na organizację
organizację festiwalu, w tym na opłacenie
wynajmu powierzchni i wyposażenia technicznego, oprawę graficzną i materiały promocyjne festiwalu,
promocję festiwalu w sieci i mediach.

W cenie stoiska znajdują się:








Promocja wystawcy / artysty / stoiska na stronie internetowej
www.rakugaku.pl/hanami
hanami oraz na innych stronach promujących festiwal w
internecie (media społecznościowe, etc.)
Logo na plakacie
kacie oraz ulotce festiwalowej
Około 4-5m2
5m2 zadaszonej namiotem powierzchni na terenie Pubu Lolek wraz
w
z wyposażeniem stoiska
stoi
w postaci drewnianej ławy stołowej oraz ławy do
siedzenia
Możliwość wyrzucenia śmieci do kontenerów na terenie Pubu Lolek
Dostęp
do
prądu
(na
(na
życzenie,
po
wcześniejszym
uzgodnieniu
zapotrzebowania)

Naszych wystawców prosimy o:
•

•

•

przesłanie zgłoszenia w formie mailowej na adres kontakt@rakugaku.pl,
kontakt@rakugaku.pl
zawierającego dane do faktury za stoisko oraz logotyp zgłaszanej
firmy/instytucji. UWAGA – logotyp musi być przygotowany do obróbki
graficznej, w formie grafiki wektorowej lub z kompresją bezstratną
(.cdr, .svg, ew. .tiff, .bmp, .pdf).
.pdf). Termin nadsyłania logo to 31 marca, po
tym terminie nie gwarantujemy możliwości publikacji logotypu na plakacie i
ulotkach festiwalowych.
Opłacenie stoiska przelewem na konto organizatora, RakuGaku: 79 1050
1025 1000 0092 0138 9567 (ING Bank Śląski),
Śląski), z nazwą wystawcy w tytule
przelewu. Termin płatności – 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia.
zgłaszanie na bieżąco wszelkich pytań, wątpliwości, zapotrzebowań i
sugestii – mailowo
ailowo na adres kontakt@rakugaku.pl lub telefonicznie pod
numerem 600-437-362.
362.

UWAGA
Ze względu na warunki współpracy z Pubem Lolek, mamy ograniczone możliwości prowadzenia
sprzedaży o charakterze gastronomicznym na festiwalu. Osoby zainteresowane sprzedażą jedzenia i
napojów prosimy o kontakt przed wysłaniem zgłoszenia.

