
Expunere



DanceMasters Open

- Competiție de dans sportiv (dansurile standard și latino).

- Eveniment sportiv internațional de anvergură, 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.

- 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.

Ediția a 14-a, în 2017:
- În cele 3 zile cu 45 de competiții au venit peste 1500 de sportivi din 26 țări care s-au întrecut în 
fața a 55 arbitri din 15 țări, a celor aprox. 9-10000 de spectatori și zeci de mii de telespectatori.

- Din top 50 mondial au participat 24 perechi, inclusiv nr. 1 mondial la dansurile latino.

- S-au oferit peste 250 premii, în concursurile pe diverse categorii competiționale și diverse grupe 
de vârstă.

- Coeficienții de concurs (dați de nivelul competițiilor) au situat DanceMasters 2017 între cele mai 
bune 5% competiții mondiale cu licențe WDSF.

- În fiecare martie, la Sala Polivalentă din București.



Sala Polivalentă
10-12 Martie
Audiență 9-10 000, în 3 zile, plus audiență tv
45 de competiții, peste 1500 de dansatori din 26 de țări, 55 de arbitri



Expunere TV
casetă în ring LED/ carton sau clip pe ecran LED
Digi Sport
Galele: 3.5 + 3.5 h + reluări x 2



Expunere TV
Carton fix cu logourile sponsorilor 10s. la afișarea punctajelor
și în momentul premierii
Digi Sport
Galele: 3.5 + 3.5 h + reluări x 2



Spot radio MagicFM
292 spoturi
perioada: 1 lună
20 secunde



Transit taxi Meridian
(logo)
150 mașini taxi (50 x 3 cu câte 2 logo), o lună 

Colant 30 x 30 x 2 cm/mașină

Un autoturism taxi produce 10 impresii pe kilometru; 

2000 impresii pe zi x 30 zile = 60.000 impresii/masina x 50 = 2 mil impresii/sponsor și 

12 mil impresii/total campanie pentru eveniment 



Poster clădiri afaceri
total trafic/ lună 70 000
în 17 locații                                                
durata: 4 săptămâni

Iride 19
Băneasa Business 
Technology Park A

Novo Park F

Sitraco Twins II

Ministerul 
Transporturilor intr G Victoria Park C Dorobanți 239

Centrul de Afaceri 
Muntenia

Rams Business 
Center

West Gate Park H3
Băneasa Business
Technology Park B

Cotroceni Business
 Park U+T

Pierre de Coubertin

Dacia 153-155

Novo Park E

Sitraco Twins I

Puțul lui Zamfir



Poster
50x70 cm
se afișează în săli de învățământ și școli de dans, la Polivalentă



Spider indoor



Bannere indoor Polivalentă
(logo)
3 x 9 m



Ecran LED
6 x 4 m
spot video/ carton fix
aprox. 30 min/ zi x 3 zile/ sponsor 



Casetă LED ring
(logo)
vizibilitate TV și Youtube 
Vineri - 12 ore | Sâmbătă - 15 ore | Duminică - 15 ore 

Playlist 1 - 201 spoturi de 30 sec

Playlist 2 - 134 spoturi de 20 sec

Playlist 3 - 67 spoturi de 20 sec

Loop | Vi - 19 ori, Sâ - 24 ori, Du - 24 ori 



Broșura DanceMasters
dimensiuni închisă
L = 22.5 cm
h = 17 cm

https://www.youtube.com/watch?v=MzTucmf_gcc&feature=youtu.be


Invitații DanceMasters



Pliant Competiție



dancemasters.ro
logo cu link către pagina partener/ sponsor
aprox 2000 accesări/ zi de concurs

http://ro.dancemasters.ro/parteneri/parteneri-media
http://ro.dancemasters.ro/parteneri/sponsori


Eventim.ro
eveniment recomandat
banner pe home page
newsletter



Bilete Eventim
(logo)



Newsletter
3600 adrese
5 newslettere



Voucher



Promovare online 
concursuri prin Social Media cu premii bilete
anunțuri privind difuzarea evenimentului  



Campanie Facebook cu plată
promovarea vânzării de bilete către un public țintă 
cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani  



Promovare online 
bannere și articole pe diverse site-uri cu notorietate



Facebook
activitate constantă
concursuri
5000 prieteni
5445 aprecieri pe pagina evenimentului
  

https://www.facebook.com/dancemasters.ro/


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 8 - 10.000 persoane/ 3 zile



BTL Hol Polivalentă
Trafic 8 - 10.000 persoane/ 3 zile



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



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



Momentul publicului
La Gale, Sâmbătă/ Duminică



Sampling produse
Sala Polivalentă
50 - 55 mese VIP x2 seri Gale



Sampling prin premii 
și protocol arbitrii



Premii produse
peste 540 de premii (multiplu de 6x2)
45 competiții pe categorii, vârste de la 6 la 55 ani



Momentul sponsorului la premiere
„Premii oferite de...”
La Gale, Sâmbătă sau Duminică
Standard sau Latino Tineret sau Adulți
Carton fix cu sponsori  



Momentul Show-ului
„Show oferit de...”
La Gale, Sâmbătă sau Duminică

https://www.facebook.com/andreit.chiriac/videos/vb.1827906325/10206751583308019/?type=3&theater


Produse promoționale
DanceMasters



Fotografii

https://www.facebook.com/dancemasters.open/media_set?set=a.1270695059665641.1073741830.100001754761251&type=3


Videoclipuri
QuickstepJive

Slow Waltz Cha Cha Cha Tango

https://www.youtube.com/watch?v=2qrN054LoDk
https://www.youtube.com/watch?v=nIB9hspLidc
https://www.youtube.com/watch?v=I9UYa3TBL34
https://www.youtube.com/watch?v=ZTD4U3nxFMQ
https://www.youtube.com/watch?v=KgFR7gAMN0E
https://www.facebook.com/DanceSportNews/videos/1507091542635497/

	Page 1
	2: Despre DM
	3: Sala Polivalenta
	4: tv
	Page 5
	6: radio
	7: TAXI
	8: Elevate
	9: Poster DM
	10: Spider
	11: Banner Indoor Poli
	12: led
	13: led ring
	14: Brosura
	15: Invite
	Page 16
	17: Site DM
	18: Eventim
	19: bilet eventim
	20: Newsletter
	21: Voucher
	22: prom,o online
	Page 23
	Page 24
	25: facebook
	26: msj audio
	27: standuri
	Page 28
	29: invitatiieveniment
	Page 30
	31: public
	32: Sampling
	33: sampling, protocol
	34: premii
	35: sponsori-gale
	36: mom-show
	37: produse promo
	38: fotografii
	39: Linkuri youtube

