I Warmińsko-Mazurski

Połączenie wydarzenia kulturalnego, lifestylowego, gospodarczego i technologicznego.
Wszystko w duchu eko i w zgodzie z naturą.
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Szanowni Państwo, już niebawem odbędzie się I WarmińskoMazurski Festiwal Natury w Olsztynku. Będzie to największe i jedyne do
tej pory wydarzenie tego typu w regionie. Tworzymy wydarzenie, które
kompleksowo obejmie kluczowe strefy życia: od rolnictwa ekologicznego
i technologii uprawy, przez żywność naturalną, zdrowy styl życia, naturalne kosmetyki,
dom bez chemii, czy tzw. zielone technologie związane z obniżaniem zużycia energii.
Jako organizatorzy Strefy Zdrowie zapraszamy na Rynek Miejski
w Olsztynku. Tutaj klienci znajdą nie tylko wskazówki i porady jak prowadzić
ogród i dom bez chemii, ale będą mogli wyposażyć się w pełni naturalne środki
do sprzątania i upraw działkowych. W tej części Festiwalu nie zabraknie również
kosmetyków, suplementów diety wytwarzanych w sposób naturalny, bez dodatku
szkodliwej chemii i przy udziale procesu fermentacji.

Dołącz do Wystawców!
• zaprezentuj i sprzedaj swoje wyroby konsumentom z regionu i tym którzy
licznie odwiedzają Warmię i Mazury
• stań się częścią wyjątkowego wydarzenia, które stawia na komplementarność
i spójność założeń,
• zwiększ rozpoznawalność swojej marki - Festiwal będzie miał szeroką
kampanię medialną,
• nawiąż cenne kontakty i zyskaj możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami.

Powierzchnia wystawiennicza 3 x 3m to jedyne 250 zł netto!
Możliwość wyposażenia w stolik/stół, krzesło, prąd.
Liczba miejsc ograniczona!

KONTAKT I REJESTRACJA:
festiwalnatury@probiotics.pl
tel. 662 180 046

Patroni Wydarzenia
Minister Rolnictwa
Prezes ARMiR
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Burmistrz Miasta Olsztynek,
Starosta Powiatu Olsztyńskiego,
Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego,
Smart Rural 21 (KE),
Regeneration International

Organizator
RSP Ostoja Natury

Współorganizatorzy
ProBiotics Polska,
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Gmina Olsztynek,
Lubuskie Angusowo

Kampania promocyjna poprzedzająca Festiwal Natury:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seria wpisów na Facebooku oraz profilowana kampania do 100 000 osób w Polsce
Wpisy na Instagramie,
Promocja na stronach internetowych Organizatorów i Partnerów,
Promocja na stronach i kanałach W-M ODR,
Spot video 30 – 60 sekund publikowany w mediach społecznościowych i YouTube,
Strona tytułowa w prasie regionalnej i publikacja reklamy na ostatniej stronie – Gazeta
Olsztyńska (w tygodniu wydarzenia),
Trzy bilbordy w okresie sierpień – wrzesień 2022 (przy trasie S7 od strony Warszawy,
przy trasie S7 od strony Gdańska, przy trasie S51 od strony Olsztyna),
Komunikacja prowadzona z partnerami medialnymi wydarzenia,
Zapowiedzi i relacje w TVP3 i programach rolniczych TVP,
Emisja spotów TVP3 Olsztyn,
Zapowiedzi w Polskie Radio Olsztyn.

KONTAKT I REJESTRACJA:
festiwalnatury@probiotics.pl, tel. 662 180 046

