
Medii de promovare ale evenimentului și partenerilor



DanceMasters Open

o Competiție de dans sportiv (dansurile standard și latino)

o Eveniment sportiv internațional de avengură, anual, parte a calendarului WDSF – Federației Mondiale de 
Dans Sportiv și a FRDS - Federației Naționale de Dans Sportiv, foarte apreciat la nivel internațional și cel mai 
mare din România.

o Practic, ca nivel de participare a sportivilor din topul mondial într-o confruntare în România, este competiția
sportivă cu cea mai mare reprezentare a acestora, din orice sport.

o Ediția a 16-a, în 2019:

• În cele 3 zile cu 43 de competiții au venit peste 1500 de sportivi din 32 țări care s-au întrecut în fața a 67 arbitri din 16 țări, a celor
aprox. 9000 de spectatori și zeci de mii de telespectatori.

• Din top 50 mondial au participat la WDSF Grand Slam Standard 31 de perechi și la WDSF Grand Slam Latin 27 de perechi. 

• S-au oferit peste 500 premii, în concursurile pe diverse categorii competiționale și diverse grupe de vârstă.

• Coeficienții de concurs la GrandSlam au situat DanceMasters 2019 între cele mai bune 5 competiții mondiale cu licențe WDSF.

o În fiecare martie, la Sala Polivalentă din București.





Sala Polivalentă
15 - 17 Martie
Audiență 8-10 000, în 3 zile, plus audiență tv
43 de competiții, peste 1500 de dansatori din 32 de țări, 67 de arbitri



Expunere TV
casetă în ring LED/ carton sau clip pe ecran LED
vizibilitate pe TVR 1 Galele: 2 + 2 h + reluări x 2



Carton in/out pe spot TV publicitate și emisie
45 apariții (3 zile) în perioada 13-16 martie pe TVR 1 în promo
8 apariții pe TVR 1 și TVR HD la emisiunea în direct și reluare
Carton in/out 5 sec.



Expunere Stream online pe site-ul FRDS



Spot Radio MagicFM
2 script-uri
perioada – 4 săptămâni
121 spoturi Magic FM



Tranzit taxi Meridian
(logo)
150 mașini taxi, 6 săptămâni
Colant 30 x 30 x 2 buc/mașină
Un autoturism taxi produce 10 impresii pe kilometru; 
2000 impresii pe zi x 30 zile = 60.000 impresii/mașină
9 mil impresii/total campanie pentru eveniment



Bannere outdoor 
4 săptămâni la Palatul Copiilor
9 m x 0,93 m, 9 m x 1,45 m



Poster
50 x 70 cm



Spider indoor
2,5 x 2 m
2,5 x 3 m



Bannere indoor Polivalentă
3 x 9 m



Ecran LED
6 x 4 m
spot video/ carton fix



Casetă LED ring
(logo)
vizibilitate TV și Youtube
Vineri - 9 ore / Sâmbătă - 14 ore / Duminică - 14 ore



Broșură
dimensiuni închisă:
L= 22.5 cm
h=16.5 cm



Invitații DanceMasters



Pliant Competiții



dancemasters.ro
logo cu link către pagina partener/ sponsor
o medie de 7391 accesări/ zi de concurs (o medie de 1542 ip-uri unice/zi)



myticket.ro & entertix.ro
eveniment recomandat
bannere pe home page
newsletter & poster cu parteneri



Bilete myticket
electronic & tiparit (logo)



Promovare online
7000 aprecieri pe pagina de Facebook a evenimentului
peste 50 de anunțuri Facebook pe paginile partenerilor



Campanie Facebook cu plată
promovarea vânzării de bilete către un public țintă



Promovare online
19 siteuri ale partenerilor media
12 bannere 
40 apariții articole în mediul online



Testimoniale



Mesaj Audio
anunț al prezentatorului cu privire la parteneri/ sponsori de 4 ori/zi 
se listează partenerii și sponsorii pentru a le mulțumi



Standuri Polivalentă
prezentare/ punct vânzare
Trafic aproape 10.000 persoane/ 3 zile



BTL Hol Polivalentă
Trafic aproape 10.000 persoane/ 3 zile



Invitații la eveniment
Gale Sâmbătă și Duminică începând cu orele 19:30
Semifinale, Show-uri, Finale



Mese VIP la Gale
Gale Sâmbătă și Duminică începând cu orele 19:30
Semifinale, Show-uri, Finale



Momentul publicului
La Gale, Sâmbătă & Duminică



Sampling/ trial premii produse 
& protocol arbitri
peste 540 de premii (multiplu de 6x2)
45 competiții pe categorii, vârste de la 6 la 55 ani



Premii Competiție
Cupe, medalii, diplome și premii în bani

WDSF Grand Slam Series / ST & LA:
Locul 1: 3.600€ Locul al 3-lea: 2.200€ Locul al 5-lea: 1.600€ Locurile 7-12: 600€
Locul al 2-lea: 2.850€ Locul al 4-lea: 1.850€ Locul al 6-lea: 1.350€



Momentul sponsorului la premiere
“Premii oferite de…”
La Gale, Sâmbătă sau Duminică
Standard sau Latino Tineret sau Adulți



Produse promoționale
DanceMasters





Eveniment promovat:
Social Media (ale evenimentului și ale partenerilor): Facebook, Youtube, Instagram
14 siteuri ale partenerilor media
40 aperiții articole în mediul online
150 taxi colante – 6 săptămâni – 9 mil impresii
121 spoturi MagicFM – 4 săptămâni
TVR 1 și TVR HD – 45 spot-uri în perioada 13 – 16 martie



Urmărește-ne


