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За първа година предстои да 
бъдат връчени  националните 
награди за Stand-Up комедия 

“Златен Микрофон”

 Жури на конкурса са големи имена от Българския Шоубизнес, 
доказали се актьори, писатели и светски личности, които ще оценят 
съдържанието, динамиката, актуалността и публичния отзвук от 
номинираните шоута и артисти.

  Номинираните артисти ще бъдат избрани измежду регистрации, 
идващи от цялата страна, след общонационално он-лайн гласуване, 
като само 14 от всички регистрирани ще получат възможността да 
се явят пред журито и публиката със своите спешъли.  Потвърдили 
вече участие са и най-големите имена в сферата на Българската 
Стендъп Комедия.

  Събитието ще има общонационална реклама посредством 
онлайн платформи за видео-съдържание, социални медии, ПР 
публикации, както и аутдор реклама и BTL активности, както по 
времето на самото събитие, така и предхождащите го два рекламни 
периода.

  Детайли за профила на посетителите, таргетираните аудитории и 
предвиденото разпространение и потенциална достижимост 
можете да видите на следващата страница  ►

 Обединявайки всички професионални стендъп 
комедианти в България, наградата цели да открои 
истински забележителното в българската комедия.

 Да стимулира развитие в артистите, както и да 
постави светлина върху важни социални въпроси и 
настроения в гражданското общество.

  Свободния формат на стендъп комедията 
позволява голяма гъвкавост и възможност за 
актуалност на темата, а липсата на цензура 
подсигурява неподправена, нережисирана емоция. 

  Събитието има освободена, изключително 
достъпна форма, като домакин на тридневния 
фестивал ще бъде лятната сцена на HashtagPAVILION 
в гр. Бургас. Фриволният тон дава възможност както 
за перфектно брандово позициониране, така и за 
активации, семплинги и директни продажби, 
включително на алкохолни и слабо-алкохолни 
напитки.напитки.
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Профил на
потребителите

ПОЛ
ВЪЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЕН  
СТАТУС

УСТРОЙСТВА

ПОТРЕБИТЕЛСКО 
ПОВЕДЕНИЕ

 Като едни от най-активните организатори на Стенд Ъп комедийни събития в България, ние имаме изключително добро познаване на 
потребителския профил на клиентите на този жанр, както и огромна топла аудитория, на която планираме да рекламираме събитието. 

 Общата група е формирана от: средно за мрежата
нашите аудитории

68% Жени, 32% Мъже

50% са във възрастова граница 25-34 години. 24% от хората са 
на възраст 35-44 г., а следващата най-голяма група е 17.5%, 
които са на възраст между 18-24. Останалите 8.5% са на 
възраст между 45-54 г. 

ККато образование на потребителите, 81% са с висше или 
професионално образование, 11% с гимназиално, а 7% не са 
декларирали.

  В графа социален статус, 25% от аудиторията са сключили 
брак, 5% са сгодени, а други 30% са обвързани. 40% от таргет 
групата са необвързани. 81% от аудиторията работи на 
постоянен трудов договор, с доход над средния за страната, 17% 
от тях са сезонни работници, 2% в момента не са трудово заети. 
 
  69% от потребителите използват както стационарни 
компютри, така и мобилни устройства, а 31% от аудиторията - 
единствено мобилни устройства. Съотношението между iOS/An-
droid е 20/80. 

 Нашите аудитории също така са показали изключително 
високи нива на ангажираност - 2.1Х пъти повече от средното за 
мрежата в графа посещение на реклами, 2.6Х пъти повече от 
средното за реакция на постове и рекламни съобщения. 3Х пъти 
по-вероятно е рекламополучател от нашите аудитории да хареса 
страница, 2.6Х по-вероятно да коментира, от колкото средното 
за мрежата.
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КАНАЛИ НА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

СПОНСОРСКИ
ПАКЕТИ►

►

►

►

 Платформите, които ще използваме за реализация на  
кампаниите са:

             
                    Изключително ефективната  мрежа за 
разпространение на таргетирана реклама ще ни позволи да 
създадем както brand и event awareness реклами, така и директни 
call to action активации, от които спонсорите, в зависимост от 
пакетите си, могат да се възползват. С общонационално покритие, 
разпространение на съдържание ще има както чрез официалните 
канали на Golden Mic Awards, така и чрез каналите на 
регирегистрираните артисти, като съдържанието ще бъде 
разпространявано на различни позиции в екосистемата на Face-
book: Facebook, Facebook Event, Instagram, Messenger и други.

          Видео съдържание, позиционирано в 
мрежата на YouTube Pre-rolls, както и пълно присъствие в Google 

             
                                          EU                                          EU Чрез уебсайта на събитието ще се 
осъществяват първоначалните регистрации за артисти, 
номинациите за финалисти, като всяко от тези събития ще се 
случва посредством живи онлайн гласувания. Голяма част от 
артистите ще имат рекламни кампании от собствените си канали, 
които ще насочват трафик към сайта, за да могат да гарантират 
място за себе си на финалите. Спонсорите, които запишат 
учаучастието си с нас през текущата година ще получат лого, и връзка 
от основната страница на домейна “GoldenMic.EU”, която ще 
остане активна до старта на следващия сезон на Годишните 
Награди (1.Март, 2022), като секцията със спонсорите ще бъде 
позиционирана преди графата с артистите, така че 100% от 
входящия трафик на страницата ще види логото, и връзката към 
спонсорската страница.

 Позициониране на лога в печатни издания, ПР новини, Аутдор реклама и BTL активности ще бъдат използвани по време на събитието, 
както и в предходните два рекламни периода, като конкретните локации, на които ще се намират, предстои да бъдат уточнени.

 Рекламна кампания ще протече паралелно на всички онлайн активности и в цялата мрежа на заведенията под бранд HashtagSTUDIO и PA-
VILION, както и в партньорската мрежа на Наградите.

 Основен таргет на разпространение за общонационалната рекламна кампания ще бъдат населените места София, Пловдив, Стара 
Загора, Бургас и Варна, с различна продължителност, в зависимост от текущия етап на гласуване, номинации и други. 

 Кампаниите за реклама на Golden Mic Stand Up Comedy Awards ще бъдат реализирани в няколко различни планирани етапа, всеки от които 
цели различна активност и ангажираност от потребителите. Това ще позволи множество възможни точки за комуникация, като Вие имате 
възможност да присъствате във всяка от тях.
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СПОНСОРСКИ
ПАКЕТИ

 Предлагаме ви няколко варианта, по които вие можете да 
подкрепите българското изкуство и артисти, както и да получите 
достъп до огромна публичност, асоциирайки се със събитие от 
национален мащаб. Ставайки наш партньор, вие ще имате 
възможността да рекламирате пред цялата аудитория*, която 
фестивалът и годишните награди ще достигнат.

*достъпа до канали и експозиция ще зависи от избрания спонсорски Tier.

 Вие ще получите:

 Специална, поименна грамота 
с позлатени елементи за 
подкрепата, която оказвате на 
Българските артисти и Изкуство.  

  Ваше лого на специалната 
SELFIE Point стена, изградена в 
рекламния период на фестивала, 
пред която гостите ще се снимат. 

  Специална секция ще бъде 
изградена и на уеб страницата, в 
която ще бъдат поместени логата 
на всички Supporter Tier спонсори 
на събитието, както и връзки към 
техните уеб страници или онлайн 
канали, ако имат такива.

SUPPORTER
TIER

►

►

►

150 €

 Вие ще получите:

 Oписаните в SUPPORTER Tier 
привилегии, както и:

  Logo+Link в графата на 
Спонсорите на събитието, с 
прогнозиран трафик за периода 
на цялата рекламна кампания 
около 200,000 посещения.

  Възможност да разположите 
BTL активност на територията на 
фестивала през 2+1 дни, чрез 
която ще имате възможност за 
директна промоция или семплинг 
на услугата/продуктите ви.

 Местата за TIER 3 спонсори са ограничени. 

LOCAL SPONSOR
TIER 3

►

►

►

450 €

 Специално изработен плакет с 
уникален пореден номер, който 
сертифицира Вас и Вашия 
бизнес, като EVENT Sponsor на 
Golden Mic Awards ‘21.

  Logo+Link на заглавната 
страница на Наградите, като ще 
останат там до 31.Март.2022.

 Вие ще присъствате с малко 
лого и на цялата печатна и Аутдор 
реклама, която ще се разположи в 
страната.

  Възможност за единично 
излъчване на ваше собствено 
рекламно съдържание във всички 
дигитални канали на рекламната 
кампания.

  Общо очакваната достижимост  на Tier 2 
чрез дигиталните кампании -  над 500,000 
импресии, а физическите рекламни материали 
ще са разположени на ключови места в 
най-активния туристически сезон за страната.

 EVENT SPONSOR
TIER 2

►

►

►

►

1500 €

 Специална статуетка, израбо- 
тена специално за Вас, благо- 
дарствен уникален плакет, който 
сертифицира Вас и Вашия 
бизнес, като Генерален Спонсор 
на Golden Mic Awards ‘21.

  Ваше лого и връзка към 
Вашите онлайн канали ще бъдат 
поместени на заглавната 
страница на Наградите, като ще 
останат там до 31.Март.2022. 

  Присъствате с лого/име във 
всички провеждани кампании, 
във всеки дигитален пост като 
линк, като освен Аутдор и 
Дигиталните канали, Вие ще 
получите достъп до активации, 
промоутъри и радио реклама, 
какато ще бъдете споменати във 
всеки спот и позиция на 
кампанията. 
 Tier 1 прогнозирана достижимост над 2 млн. 
импресии в дигитални канали, а физическите 
рекламни материали ще са разположени на 
ключови места в най-активния туристически 
сезон за страната.

  В Tier 1 няма да бъдат допускани брандове, 
конкурентни помежду си, като местата са 
ограничени до три.

 GENERAL SPONSOR
TIER 1

►

►

►

4999 €

ИЗЧЕРПАНИ
ПОЗИЦИИ

ИЗЧЕРПАНИ
ПОЗИЦИИ
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ЗА
КОНТАКТ
ВенеанаМърмърова
Евент Мениджър

+359/0887 244 926
office@goldenmic.eu

 Искрено Ви благодарим за отделеното време и внимание. Вярваме, че заедно можем да направим една грандиозна промяна за 
изкуството и културата на младите хора в България. Стоим на прага на едно ново време, от което или ще бъдем част, или няма да бъдем част 
от новото време. С радост Ви каним да станем част от неговите лидери.

С най-искрени пожелания за крепко здраве, радост и съвместен успех,
Георги Д. Илиев


