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Dobrý den,
obracíme se na Vás s žádostí o podporu ,, nejen ´´ hudebního festivalu FRYYFEST v Bakově nad
Jizerou, který se uskuteční již podesáté ve VOLNOČASOVÉM AREÁLU Bakov nad Jizerou. Ve dnech
16.8. až 17.8. 2019
Jsme jednou z největších akcí rodinného festivalu, která prolíná jak hudební rockovou scénu, tak
zázemí pro rodiny s dětmi. Zakládáme si především na dobrém jménu a na prvním místě je pro nás
spokojenost návštěvníků. Za námi stojí historie devíti ročníků, které se uskutečnili v Novém Městě
pod Smrkem. Více o historii na www.fryyfest.cz

PROČ PODPOŘIT FESTIVAL FRYYFEST?
1 / Bojujeme s předsudkem, že vše je jen o penězích. Předešlých devět ročníků bylo neziskových a
postavený na práci dobrovolníků. Při povodních v roce 2010 jsme veškeré schromážděné prostředky
138 000. Kč, věnovali obětem povodní a riskovali tak i samotný zánik festivalu, neboť tyto prostředky
by byli jinak využity ve prospěch dalšího ročníku.
Nyní sice vstup máme, nicméně jen z důvodu abychom pokryli náklady festivalu jemuž jsme chtěli
zvýšit kredit ve formě dobrých kapel a kvalitního zázemí, jenž areál poskytuje. Nicméně nadále
chceme udržet minimální- dostupné vstupné a lidové ceny za občertstvení.

2/ Bojujeme s předsudky vůči špatné pověsti rockových festivalů, jako místa, kde vládne alkohol,
drogy a násilí. Jdeme přímo proti tomu! V rámci festivalu dáváme prostor neziskovým organizacím,
které se problematikou závislostí zabývají. Pravidelně představujeme rockové osobnosti s vysokým
morálním kreditem. Na festivalu je velice pohodová atmosféra, která sama o sobě přitahuje
návštěvníky opakovaně.

3/ Bojujeme s předsudky vůči Romům. Celých devět let dobrovolný tým tvořili i Romové a každý, kdo
se s nimi setkal byl překvapen jejich vstřícným postojem a pracovitostí. Stejně tak nepodporujeme
hudební osobnosti, které záměrně svými texty podporují xenofobii či vnáší svými projevy negativní až
depresivní postoj k životu.

Za devět let našeho festivalu jsme si vytvořili velmi dobrou pověst. Nikdy na naší akci nedošlo k
incidentu, jenž by měl negativní vliv na atmosféru. Naopak jak návštěvníci tak samotní interpreti byli
vždy velmi nadšení z atmosféry našeho projektu.
Podařilo se nám přitáhnout známe kapely a osobnosti hudebního žánru. Hostili jsme kapely TURBO,
TUBLATANKA,CITRON,KREYSON,VITACIT,ARGEMU,ŠKWOR,LENKU DUSILOVOU,TĚLA,OLGU
LOUNOVOU,VILÉMA ČOKA, EX-zpěváka kapely IRON-MAIDEN Blaze Bayle, kapely ze Švédska, Polska,
Německa, Slovenska a Brazilie, viz: www.fryyfest.cz

Sponzorský dar do 3 999. Kč, Celoroční reklama – logo sponzora na webu a sociálních sítích
Sponzorský dar od 4000 – 6 999. Kč, Celoroční reklama – logo sponzora na webu a sociálních sítích.
Banner v místě konání festivalu, umístění loga na plakátech.
Sponzorský dar od 7000 – 30 000.Kč, Celoroční reklama – logo sponzora na webu a sociálních sítích,
Banner v místě konání festivalu, umístění loga na plakátech a letácích FRYYFESTU, vyhlášení sponzora
min.10x v profesionálním zvukovém reklamním spotu po celou dobu festivalu.
Sponzorský dar od 30 000. Kč, a více. Dárce je GENERÁLNÍ PARTNER! Celoroční reklama – logo
generálního partnera označením GENERÁLNÍ PARTNER na webu a sociálních sítích. Banner v místě
konání festivalu, umístění loga na plakátech, umístění loga na bannerech FRYYFESTU, dárkové
reklamní předměty, vyhlášení generálního partnera v profesionálním zvukovém setu min. 10x po
celou dobu festivalu. Vstup pro 8 osob do V.I.P, pohoštění, umožnění kontaktu s učinkujícími.
Dále oceníme i sponzorství v podobě hmotných darů. Potraviny pro účinkující, reklamní předměty,
pro návštěvníky, zapůjčení jídelních setů, zvýhodněný poplatek za ubytování pro účinkující, apod.
Tyto dary budou posuzovány finanční hodnotou a tím se zařadí do příslušné katagorie sponzorů.
Další možností vzájemné spolupráce při daru nad 30 000., Kč je zvýhodněné vstupné pro
zaměstnance firem a jejich rodinné příslušníky / info na základě osobního jednání /. Tímto dáváte
možnost zvýraznění se jako zaměstnavatele pro své zaměstnance formou firemního benefitu.
Dále nabízíme možnost slevy až 10% na pojištění od společnosti ALLIANZ ,týká se všech kategorií.
Společnost zajišťuje pojištění festivalu. Tuto slevu lze nárokovat přes konkrétního zprostředkovatele.
Pokud se rozhodnete nám jakýmkoli způsobem pomoci. Dáváte šanci ojedinělému projektu, který se
má šanci stát výraznou tváří kulturního dění . Budeme velmi poctěni Vaší důvěrou a uděláme vše pro
to aby se Vám Vaše investice vyplatila.
Děkujeme za Váš čas a těšíme se na budoucí spolupráci
a na FRYYFEST jste samozřejmě zváni
Za pořadatele akce
jednatelé společnosti Vít Klubal a Jana Kvapilová
kontakt pro sponzory : Jana Kvapilová - jednatelka

tel. 775 316 684 jana.kvapilova@fryyfest.cz

