2019-BEN ÚJRA!
KATONAROMANTIKA ÉS ÉLO TÖRTÉNELEM

3 NAPON ÁT...

2019. június 1-2.
FACEBOOK.COM / HMFEST.HU

FESZTIVÁL ADATOK

VÉDNÖKI TÁBLA
Fővédnökök:

VI. Nemzetközi Hadikultúra és Military Fesztivál

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter

Főszervező: HMFEST Military Hagyományőrző és Szabadidő Egyesület

Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő

Székhely: 6115 Kunszállás, Táncsics u. 30.

Védnökök:

Regisztrációs száma: 60.137/2008/4

Szabó István - altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára

Támogatói számlaszáma: 10400638-50514855-53541003

A rendezvény weboldala: www.hmfest.hu

Baráth István - dandártábornok, MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka
Dr. Kovács Vilmos - ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka

Adószáma: 19551748-1-03

facebook oldala: www.facebook.com/hmfest.hu
Időpont: 2019. május 31. június 1-2.

Széles Ernő - nyá. dandártábornok, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke

Helyszín: Somogyi Lovas Szabadidőközpont
( 20 Ha ) Az E 5-ös út mellett / Az ország közepén /

Dr. Rosta Szabolcs - a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója
Pintér Csaba – A keceli Pintér Művek tulajdonosa

6115 Kunszállás GPS: É46°46.4' K19°44.46'

Tiszteletbeli örökös posztumusz védnökünk:

V Sáry László

Hivatalos szlogen:

hagyományőrző, military járműgyűjtő

Sorozd be magad 3 napra Te is katonának!

INFO line: 06 70 / 380 - 22 - 65 e-mail: marketing@hmfest.hu

www.hmfest.hu

BEHARANGOZÓ
Magyarország legnagyobb és legnépszerűbb szárazföldi military parádéja,
military családi témafesztiválja 2014 óta!

HMFEST
A szervezők a vendégek kényelmét szem előtt tartva egy igazán komfortos, közel 20 hektáros helyszínt választottak az idei Hadikultúra Fesztiválnak
az ország közepén a kunszállási Somogyi Lovas Szabadidőközpontban. Méghozzá az idén újra INGYENES belépéssel.
A 3 napos rendezvény látogatói részére az idei HMFEST számos újítással készül.
A kilátogatók nemcsak a különböző történelmi korok ide-oda masírozó katonáit láthatják
majd, hanem több előre megkomponált, pirotechnikával teletűzdelt interaktív csatajelenet
részesei is lehetnek, a római kortól a II. világháborúig. Az újragondolt,
járműmentes övezetben elhelyezett vendéglátás pedig
a páratlan hadi élményeken és hadijármű csodákon
felül, kellemes gasztronómiai kikapcsolódásban
is részesíti a vendégeket.
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ÍZELÍTO A KORÁBBI FESZTIVÁLOK HANGULATÁBÓL

www.hmfest.hu

PLAKÁTOK

www.hmfest.hu

SZERVEZETI STRUKTÚRA

www.hmfest.hu

LÁTOGATÓINK TOLLÁBÓL
Nagyon örülök, hogy a hozzászólásomat tekintették mérvadónak a sajtóközleményben. Sokféle nagy létszámú táborban vettem már részt, más vonatkozásban is
Európában több helyen, igazán volt összehasonlítási alapom, mivel itthon ez volt az első, büszkén mondhatom, hogy jól vizsgáztak az itthoniak.
Mégegyszer köszönet a jó szervezésért. H.L.
Nagyon klassz rendezvény volt, le a kalappal a szervezők, a helyszín és a látogatók előtt. :) Köszönöm szépen. Jövőre- Veletek- Ugyanitt. P.R.
Ötödik alkalommal leszek kint barátaimmal a rendezvényen, eddig a lehető legszínvonalasabb, legérdekesebb, a tapasztalatok alapján.
Ha voltál katona azért gyere, ha nem voltál azért, hogy tudd, gyereknek felnőttnek jó szórakozás, minden korosztály megtalálhatja a magának való kedvtelést, elfoglaltságot! M.G.
Legjobb hazai rendezvény, amihez eddig szerencsém volt. Végre egy rendezvény, ahol nem csak a II. világháborús, illetve hidegháborús technikából áll a világ.
Remélem a jövőben még több lesz a modern 21. századi technika a rendezvényen! N.GY.
Eddig mind az 5 HMFEST-en voltam, a 6.-on is kint leszek. Megunhatatlan, és mindig is ez lesz a kedvenc rendezvényem. K.SZ.
Én teljesen rendben találtam mindent!! Fantasztikus élményekkel gazdagodtam/gazdagodtunk a párommal!! Köszönjük a szervezőknek!! Fotókat hamarosan küldök, ha valakit érdekel. I.G.
Nagyon jól éreztük magunkat. Örülők, hogy a gyerekeimnek is átadhattam egy kicsit a honvédelem fontosságából. B.S.
Életem egyik legjobb fesztiválja volt!!! Minden elismerésem a szervezőknek, rendezőknek és azt ott dolgozó embereknek, katonáknak!!!! Köszönet Mindenkinek Mindenért!!! H.R.
Június 10-én voltunk első alkalommal ezen a Nemzetközi Hadikultúra és Military Fesztiválon és fantasztikus élményekkel gazdagodtam/gazdagodtunk a párommal!
Minden elismerésem a szervezőknek, rendezőknek és az ott dolgozó embereknek, katonáknak!!! Végre egy rendezvény, ahol II. világháborús dolgok, katonák vannak,
meg még sok más. Nagyon jól éreztük magunkat. Remélem jövőre is eljutok/eljutunk. Köszönöm!!! SZ.L.
Nagyszerű volt az egész, kedves és segítőkész személyzet, finom ételek és sokféle program. Külön fantasztikus volt BMP-1- en a menet:) Köszönjük!!! K.A.
Aki ide ellátogatott,az számos élménnyel gazdagabban tért haza...Egy nagyon összeszedett és nem lehúzós program azoknak, akik ezt a műfajt szeretik! Máskor is megyünk...
Gratula a résztvevőknek, és a szervezőknek! B.R.
Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Most voltunk először, de ezentúl minden évben tuti program lesz a családnak. Kismillió program és látnivaló. Családbarát.
Sokszínű. Remek szervezés. ... M.Z.
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FESZTIVÁL TÉRKÉP
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FESZTIVÁL TÉRKÉP, JELMAGYARÁZAT
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KIMAGASLÓ ÉRTÉKEINK
ÉRTÉK
Magyarország
első számú military témafesztiválja,
3 napos családi- és militária programokkal,
realisztikus környezettel,
felejthetetlen élményekkel,
nappali- és éjszakai aktivitással.
Rendkívüli PR érték.

5 ÉV TÖRTÉNELEME
több, mint 50.000 elégedett kilátogató vendég,
több, mint 1.000 hagyományőrző és járműgyűjtő,
több, mint 2000 kg pirotechnikai anyag,
több, mint 30 óra hadijáték,
több, mint 1 Tb videó- és fotó anyag,
több, mint 5000 érkező autó
stb.

MARKETING
Országos médiakampány; Promóter hálózat és ROAD Show;
Tapasztalt és összeszokott szervező gárda; Professzionális graﬁkai háttér

www.hmfest.hu

A 2018-as LÁTOGATOTTSÁG, ÉS AZ IDEI CÉLOK
A 2019-ben a 170 éves Magyar Honvédség tiszteletére:
500 hagyományőrző, 120 veterán jármű,
25 000 hmfest.hu havi weboldal látogató,
20 000 Facebook rajongó, 250 000 havi organikus közösségi elérés,
25 000 kilátogató vendég, 3 feledhetetlen nap, 2 hangulatos éjszaka
több, országosan egyedülálló kuriózum veterán harcijármű.
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MÉDIA MEGJELENÉS
Onair
Régiós és országos televízió reklám spot kommunikáció
Rádió kampány ( „tréfás behívó parancs, nyereményjátékkal” )
Rádiós és televíziós PR riportok
Online kommunikáció
Fizetett google hirdetés / Targetált kampány
Fizetett Facebook post kampány meghatározott feltételekkel
Partneri applikációk
médiatámogatói online felületek
Hírlevél küldés
Ofﬂine kommunikáció
Országos ROAD-SHOW
Promóció (nyereményjáték, tréfás katonai kvíz)
Szórólap 4+4; A5
Plakát 4+0; A0
Beach Flag
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SZPONZORÁCIÓS LEHETOSÉGEK
Megjelenési lehetőségek / Főszponzor
Bemutatói státusz: ”A/Az ….. bemutatja HMFEST ” , „HMFEST powered by … „
A rendezvényen kiemelt megjelenés biztosítása, egy főhelyszín ( pl. TANKODROM ) elnevezésének lehetősége
Saját, helyszíni program megvalósításának lehetősége
A rendezvénnyel kapcsolatos anyagokon a szponzor nevének kiemelt helyen való szerepeltetése
A rendezvényen branding anyagok kihelyezésének lehetősége
Szponzor logójának elhelyezése a hivatalos weboldalon és social média felületeken névadó támogatóként
Szponzor logójánk megjelenítése a staff ruházaton
Facebook és weblap kommunikáció és kiemelt megjelenési lehetőség
Értékesítési lehetőség a helyszínen
Versenydíjak felajánlása, Installációk kihelyezése
Megjelenési lehetőségek / Kiemelt támogató
A rendezvény kommunikációs anyagain kiemelt támogatóként való szerepeltetés
Saját, helyszíni program megvalósításának lehetősége
Branding anyagok kihelyezésének lehetősége a rendezvényen a támogatás mértékének megfelelően
Szponzor logójának elhelyezése a hivatalos image kreatívokon kiemelt szponzorként
Facebook és weblap kommunikáció
Értékesítési lehetőség a helyszínen
Megjelenési lehetőségek / Támogató
A rendezvény kommunikációs anyagain a szponzor logójának szerepeltetése
Szponzor logójának elhelyezése a hivatalos weboldalon szponzorként
Facebook és weblap kommunikáció
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A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI
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