Prezentare Proiect
Fashion Summer Festival Mamaia 2014
Cuprins:

1. Despre fashiontv international
2. Despre fashiontv Romania
3. Evenimentele Fashion Summer Festival Mamaia 2014:
•

1 Mai – Lansarea sezonului estival 2014

•

Caravana Turismului

•

Eveniment de promovare a statiunii Mamaia la Cannes Film
Festival

•

Corner de promovare turistica

•

Carnavalul Mamaia

•

Romanian Fashion Weekend

•

Baby Fashion Weekend

•

International Fashion Weekend

•

Fashiontv Tourism Awards Litoral

•

Fashiontv Party

•

Filmari si sedinte foto

Fashiontv este televiziunea internationala care promoveaza in peste
190 de tari atat moda si lifestyle-ul, dar si turismul intr-un mod unic in
cadrul rubricilor consacrate.
•

Fashiontv International este:
•

canalul TV de fashion numarul 1 in lume;

•

prezent in 193 de tari pe 5 continente;

•

vizionat de 850 milioane de telespectatori la nivel mondial;

•

locul 3 in lume intre canalele TV globale pe new media;

•

organizator al celor mai mari prezentari de moda pentru cei mai
importanti designeri internationali.

Fashiontv Romania, reprezentant oficial al fashiontv este:
•

lider in organizarea de evenimente de promovare a turismului
atât la nivel național cât și internațional.

•

organizator al evenimentelor Fashiontv International in cele mai
exclusiviste locatii din intreaga lume precum Cannes, Monte
Carlo, Dubai, Hong Kong etc.

Din portofoliul fashiontv Romania de evenimente de promovare a
turismului se numara Fashiontv Summer Festival Mamaia 2012 si 2013,
evenimentele de promovare a litoralului românesc din cadrul Târgului de
Turism al României 2013 și 2014, dar și evenimentul Fashiontv Red
Carpet Lounge – Cannes 2013 în cadrul căruia s-a realizat promovarea
stațiunii Mamaia la nivel internațional.

1 MAI - Lansarea sezonului estival 2014
Evenimentul va include:
• Conferință de presă;
• Lansarea noului imn al statiunii Mamaia in premiera absoluta
interpretat de Delia feat. Speak;
• Prezentări de modă;
In cadrul evenimentului se vor realiza sesiuni foto și video cu locații și
petreceri din stațiunea Mamaia.

Caravana Turismului
Perioada de desfășurare:
1 mai – 30 iunie 2014
Evenimente de promovare a
atracțiilor de pe litoral pentru
turiștii de toate vârstele și
preselecții pentru tinerele care
își doresc să participe la
evenimentele care vor avea loc
în sezonul estival, în stațiunea
Mamaia.
Obiective:
1.
Atragerea unui
număr cât mai mare de turiști
români în stațiunea Mamaia.
2.
Preselecții pentru
evenimentele de pe litoral din
timpul verii.

PROMOVAREA STAȚIUNII MAMAIA ÎN CADRUL EVENIMENTULUI
INTERNAȚIONAL: CANNES FILM FESTIVAL
Perioada de desfășurare: 14 - 25 mai 2014
Evenimentul va conține:
• Prezentări de modă;
• Sedințe foto și filmări cu modele și branding al stațiunii Mamaia pe
Riviera.
• Distribuție materiale promoționale cu atracțiile turistice din
stațiunea Mamaia.

CORNER DE PROMOVARE TURISTICĂ
Perioada de desfășurare: 1 iulie - 1 septembrie 2014
Acest corner va fi un punct fix de informare turistică situat în centrul
Pieței Casino Mamaia, cel mai tranzitat punct de pe litoral, unde,
împreună cu Asociatiile din Turism, vor fi prezentate atât ofertele
turistice cât și programul activităților din stațiunea Mamaia, oferind o
informare cât mai obiectivă pentru turiști cu privire la modalitatea de
petrecere a vacanțelor.
Acțiuni desfășurate la CORNER DE PROMOVARE TURISTICĂ:
• concursuri și tombole pentru turiști constând în vacanțe pe litoral;
• distribuție de materiale promoționale de tip flyere, cataloage, DVD;
• completare de chestionare cu sugestii și opinii ale turiștilor despre
stațiunea Mamaia;
• se vor organiza si evenimente constând în prezentări de modă.

CARNAVALUL MAMAIA
Perioada de desfășurare: 5 iulie - 23 august 2014
Carnavalul Mamaia este un proiect care s-a dovedit a fi un succes în
ultimii 2 ani în stațiunea Mamaia, fiind extrem de apreciat atât de public
cât și de mass media.
Carele alegorice vor străbate în fiecare sâmbată stațiunea Mamaia
oferind turiștilor un spectacol inedit.
La Carnaval participă minim 10 care alegorice realizate cu un décor
special. Acestea își vor etala echipele de animatori și show-urile lor în
timpul defilării.
Si in acest an, Carnavalul Mamaia va avea trei editii speciale ce se vor
bucura de prezenta Primarului Municipiului Constanta – Radu Mazare si a Carului Alegoric al Primariei Municipiului Constanta.

ROMANIAN FASHION WEEKEND 2014
Perioada de desfășurare: 1 - 2 august, orele 20.00

Evenimentul se va desfășura vineri și sâmbată, în 1 și respectiv 2 august,
începând cu orele 20.00 fiind un eveniment ce are drept scop
evidențierea valorilor românești.
Evenimentul va cuprinde:
• prezentări de modă ale celor mai cunoscuți designeri români;
• concursul de frumusețe Miss Litoral 2013. La acest concurs vor
participa tinere selectate în cadrul Caravanei Turismului.

BABY FASHION WEEKEND 2014
Perioada de desfășurare: 8 - 9 august – orele 20.00

Evenimentul se va desfășura vineri și sambata, în 8 și respectiv 9 august,
începând cu orele 20.00, fiind un eveniment dedicat copiilor.
Evenimentul va cuprinde:
• momente artistice pentru copii;
• prezentări de modă în care protagoniștii vor fi copii cu vârste
cuprinse între 2 și 14 ani;
• Mini Miss și Mister Litoral. Concurs de frumusețe pentru copii;
• premieri pentru copiii cu rezultate excepționale la
concursuri naționale și internaționale;
• momente caritabile pentru copii orfani.

INTERNATIONAL FASHION WEEKEND 2014
Perioada de desfășurare: 15 - 16 august - orele 20.00
Acest weekend are drept scop găzduirea în stațiunea Mamaia a unui
eveniment internațional prin prezența aici a unor nume de rezonantă
mondială din industria de fashion, cinematografie, muzică.
Pe langă vedete internaționale, vor fi invitați la eveniment reprezentanți
din orașele de la Marea Neagră.
Evenimentul va cuprinde:
• prezentări de modă ale unor designeri internaționali;
• concursul internațional Black Sea Model Awards 2014 cu
participarea concurentelor din țarile de la Marea Neagră.
Concursul Black Sea Model Awards 2014 va fi transmis live în 193 de
țări.

FASHION TOURISM AWARDS LITORAL
Perioada de desfășurare: 22 august, orele 20.00

Acest eveniment este o gală care premiază cele mai apreciate locații de
pe litoral din toate categoriile de servicii: hoteluri, restaurante, plaje,
terase, baruri, cluburi.
Evenimentul are drept scop stimularea agenților economici implicati în
industria turistică a stațiunii Mamaia.

Fashiontv Party
Se vor organiza petreceri in unele dintre cele mai fashion cluburi din
statiunea Mamaia

Filmări / ședințe foto în stațiunea Mamaia
Pentru promovarea locatiilor din statiunea Mamaia se vor realiza sedinte
foto si filmari cu modelele fashiontv.

