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IPFF прекрачва към своето второ издание през 2022 година.
Ние знаем, че все още правим първите стъпки, които дават живот на идеите и думите ни.
Но вярваме, че намеренията ни ще се случат и ще работим много, за да може
реалностите да надхвърлят очакванията ни.
Вие знаете, че началото винаги е трудно, често изпълнено с илюзии и неподозирани
препятствия по пътя. Но, ако това не Ви спира да вярвате, че са възможни ценностите,
които споделяме, можете да бъдете наш спонсор.
Предлагаме следните възможности:
Директна финансова подкрепа
В зависимост от финансовата подкрепа, която оказвате на IPFF и в зависимост от
конкретизиране на параметри в индувидуално споразумение, ще можете да
разпологате с пакет от комуникационни активности, утвърждаващи имиджа на Вашата
компания и Вашите брандове:
-

Отбелязване на приноса на Вашата компания във всички медийни прояви на
фестивала - социални медии, интервюта, публикации, рекламни
материали;

-

Специално представяне на Вашата компания във всички канали на IPFF сайт, фейсбук, инстаграм;

-

Брандиране на всички реални и виртуални пространства с Вашето лого или
други комуникационни елементи по време на всички събития от програмата
на фестивала;

-

Друго по Ваше предложение.

Осигуряване на тематични награди
Имате възможност да осигурите тематични награди, свързани с основната концепция на
фестивала. Например, награди за филмови портрети на личности с принос към значими
обществени каузи за човешките права и свободи; спортни награди за филми, свързани
със спортни постижения; награди за портрети на хора от света на изкуството и други.
За да се стигне до финално решение, разбира се, ще бъдат проведени индивидуални
дискусии. При всяко положение, тематичната награда ще бъде популяризирана с името
Вашия бранд като спонсор.
Подкрепа за дейности от съпътстващата програма на IPFF
Можете да подкрепите инициативите на нашата съпътстваща програма, която цели да
насърчава алтернативните гледни точки и личностното самоусъвършенстване чрез
лекции, уъркшопи, майсторски класове.
Това би включвало осигуряването на дейности като: закупуване на самолетни билети за
гост лектори, осигуряване на нощувки и изхранване за гости и участници в събитията,
осигуряване на пространство, техника, кетъринг или друга услуга за конкретно събитие.
***
Екипът ни е отворен за дискусия, в която заедно с Вас ще можем да моделираме найефективния и смислен начин на спонсорство, който ще е ценен за всички страни - за
Вас, за участниците във фестивала и за нашия екип.
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