Sporočilo za medije

Laško Pivo in cvetje - Vstopnina 2€? Da, vendar z dobrodelnim namenom.
Laško, 9. junij – Letošnji festival Laško Pivo in cvetje bo prvič v zgodovini tudi
dobrodelno naravnan. Organizatorji k skupnemu projektu vabijo vse obiskovalce
festivala in sicer s plačilom vstopnine v višini 2 evra. Vsak obiskovalec prejme
spominsko priponko, ki velja kot festivalska vstopnica za vse dni festivala, od četrtka
do nedelje. Zbrana sredstva bodo namenjena podpori slovenske glasbe, predvsem
nadarjenim mladim glasbenikom ter ljubiteljskim skupinam.
Dva evra je cena enega festivalskega vrčka piva. To pa je tudi cena vstopnice, ki velja za vse
festivalske dni. Obiskovalci Laškega bodo ob plačilu prejeli spominsko festivalsko priponko,
nadarjeni slovenski glasbeniki pa pomembno sporočilo in široko podporo za nadaljnji razvoj
svojega talenta. Festival Laško Pivo in cvetje združuje ljudi z značajem, obiskovalce, ki se
zavedajo, da je poleg druženja, izvrstne glasbe ter ohranjanja domače zgodovinske
dediščine, potrebno podpreti tudi prihodnost. S tem festival dobiva še eno narodno in
medgeneracijsko dimenzijo: podpreti slovensko glasbo, predvsem mlade nadarjene
glasbenike ter ljubiteljske glasbene skupine, ki predstavljajo zanesljiv temelj in prihodnost
slovenske glasbene ustvarjalnosti.
Simbolično vstopnino bodo obiskovalci festivala Laško Pivo in cvetje lahko poravnali:
- v predprodaji, ob nakupu vozovnice za vlak, v primeru, da na festival potujejo z
vlakom,
- pri plačilu karte za bivanje v kampu, ki bo skupaj s festivalsko vstopnino za vse dni
znašala 12 evrov na osebo,
- ob plačilu parkirnine, v primeru, da potujejo z avtom, ki bo na dan, skupaj s
festivalsko vstopnino znašala 6 evrov,
- na stojnicah pred in znotraj festivalskega območja,
Organizatorji bodo prek več kanalov pred, med in še posebej po festivalu zagotovili, da bodo
obiskovalci seznanjeni z razlogom in vsebino zbiranja teh sredstev.
V času festivala Laško Pivo in cvetje pa že danes napovedujemo tudi poseben medijski
dogodek in presenečenje v okviru napovedane dobrodelne akcije, ki ga mediji nikakor ne
smete zamuditi. O vsem vas bomo pravočasno obvestili.
Obiščite spletno stran www.pivoincvetje.si, uporabite galerijo slik http://www.pivo-cvetje.si/zamedije/galerije/
Novinarsko akreditacijo lahko enostavno uredite tule: http://www.pivo-cvetje.si/za-medije/akreditacija/
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