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Žanr predstave:
Odlična mešanica med muzikalom, plesnim spektaklom in gledališčem

Trajanje predstave:
1 h 45 min

Režija in koreograﬁja:
Jurij Batagelj

Zvezde predstave:
Jurij Batagelj, Zala Smolnikar, Jagoda Batagelj, Domen Valič,
Matej Krajcer, Gordana Grandošek in mnogi drugi.

Ciljne skupine:
Primarna starostna skupina 25-50 let,
sekundarna starostna skupina 18-25/50+,
plesni navdušenci in profesionalni plesalci, ljubitelji gledališča
in splošna javnost.

Dance Amore
Glamurozni plesni šov, ki s priznanimi slovenskimi plesalci na odru
pričara pristno vzdušje ulic New Yorka. Mesto preporoda in grandioznih
priložnosti bodo v predstavi poustvarili od razgibane scenografske
podobe, preko glamuroznih kostumov, do ubranih plesnih korakov
ter koreograﬁj originalne plesne zasedbe. Žarometi zažarijo,
ulice se prebudijo in zgodbe plesnih junakov oživijo skupaj z njimi.
V mozaik zgodb so združeni nastopi plesnih duetov, prepleteni
s točkami modernih plesnih formatov, začinjenih z zapeljivim vokalom,
ki gledalca vabi v razburkani svet nasprotujočih si čustev
in buri njegovo domišljijo. Predstava prikazuje pestro paleto
latinskoameriških in standardnih plesov, z atraktivnimi ﬁgurami
žgočega argentinskega tanga, umazane salse, hip hopa,
modernega plesa in jazza. V zraku je čutiti žar ljubezni na prvi pogled,
dramatične posledice tragične zmote, grozo krvavega umora
ter humor živahnih uličnih karakterjev.
Dogajalna kulisa je postavljena na obrobje Brooklyna leta 1947
in prikazuje 24 ur, prepletenih s plesnimi zgodbami iz soseščine,
polne nočnih barov, utripajočih luči in glasnih ritmov.
V vrelišču ustvarjalnega talenta se srečujejo posamezniki iz raznolikih
okolij, se spopadajo s številnimi izzivi, ki tvorijo vrtinec emocij
in spletajo plesno pripoved.

Partnersko sodelovanje
Predlog sodelovanja z Dance Amore

• Vsebina sodelovanja:

Partner podpre projekt Dance Amore pri nadaljnjem razvoju,
ob enem pa kot uradni partner koristi oglaševalske možnosti.

• Obdobje sodelovanja:

1 leto (2018 - 2019) z možnostjo podaljšanja

• Področje sodelovanja:

Cikel predstav po Sloveniji, ter s planiranimi aktivnostmi
v tujini v prihajajočih letih.

1. TEKOČE DELOVANJE
2. NASTOPI
3. CELEBRITY

1. Tekoče delovanje
Partner vsebinsko in ﬁnančno podpre Dance Amore
pri tekočem delovanju, s partnerskim vložkom.
Namen porabe sredstev je predviden za:
• produkcijske stroške predstav
• izdelavo aranžmajev (scenski elementi)
• snemanje video materialov
• publikacijske stroške (promocijski materiali, kompilacije, knjižice...)
• infrastrukturo (spletna stran, fotosession, promo materiali...)
• promocijske aktivnosti (v sklopu gostovanja; v sklopu nastopov)

Koristi za Partnerja:

ATL - Oglasne izpostavljenosti partnerja:
• Partner prejme naziv uradni partner Dance Amore
(po želji lahko tudi sponzor/pokrovitelj)
• panožna ekskluzivnost partnerja
• izpostavljenost partnerja na medijskem in oglasnem področju
• izpostavljenost partnerja na vseh uradnih materialih
(spletna stran, Facebook, uradni plakati/razglednice/vizitke)
• na tiskovinah promocijskih aktivnosti, v organizaciji managementa
BTL - neoglasne možnosti:
• aktivacija partnerskih možnosti za pridobivanje novih kupcev/strank
• VIP hospitality oz. dogodki na in ob koncertu,
nagradne igre, presenečenja za obiskovalce...
• Behind the scene - srečanje članov ter poslovnih partnerjev
• brezplačne vstopnice oz. vabila za Partnerja za prireditve
(število vstopnic po dogovoru)

1. Tekoče delovanje
Koristi za Partnerja:
CSR - družbena odgovornost:
• aktivna komunikacija vrednot in poslanstva partnerja
• sodelovanje pri dobrodelnih akcijah
(predloge individualno obravnavamo)
PR - odnosi z javnostmi:
• izpostavljenost na tiskovnih konferencah
• aktivnosti na socialnih omrežjih in spletu
• izpostavljenost v medijskih objavah
SSALES - prodajne aktivnosti:
• oblikovanje posebnih prodajnih ponudb sponzorskih storitev
ali izdelkov in njihova mrežna prodaja znotraj baze kupcev
• prodaja uradnih artiklov Dance amore zaposlenim
in poslovnim strankam po internih pogojih

2. Nastopi
V kolikor želi partner angažirati Dance Amore za nastop na
kateri od lastnih prireditev, se partnerja dogovarjata
o ceni nastopa v skladu s trenutno tržno ceno Dance Amore
znižano za partnerski popust.

3. Celebrity
IMENSKE PRAVICE:

Partner ima pravico do uporabe naziva »Uradni partner Dance Amore«
na slovenskem in svetovnem trgu v korporativnem
in trženjskem komuniciranju

EKSKLUZIVNOST:

Partner ima pravico do ekskluzivnosti za področje svoje dejavnosti.
kar med drugim pomeni tudi, da Dance Amore ne bo sklepal
sponzorskih ali podobnih pogodb ali na drug način omogočil
izvrševanja pravic tretjim osebam, ki opravljajo enako dejavnost

FOTOSHOOTING IN UPORABA MATERIALOV:

• snemanje in 4 fotoshootingi letno za potrebe kampanij
• 10 fotograﬁj na fotoshoot: 2 key visuala za oglaševanje
• uporaba fotograﬁj za facebook, instagram in novice
• oglaševanje:
• outdoor: billboards, citylights / print: oglasi /
• digital / mobilno: bannerji, video vsebine iz zakulisja, vsakdana...

TRŽENJSKA UPORABA ZNAMKE DANCE AMORE:
Partner ima pravico uporabe imena in skupinske podobe
Dance Amore za promocijske dejavnosti

3. Celebrity
OGLAŠEVANJE V PUBLIKACIJAH:

Partner ima pravico do objave celostranskega oglasa v uradnih biltenih,
kadar se ti delijo obiskovalcem na koncertih.
Ta objava je možna skladno z dogovorom z organizatorji
posameznega nastopa.

PRAVICA DO UPORABE ARHIVSKIH VSEBIN:

Partner ima pravico uporabe arhivskih video, avdio in foto vsebin
predstav, ki so dostopne v arhivu Dance Amore za promocijske
in oglaševalske potrebe. Vsako aktivnost je potrebno
predhodno odobriti (minimalni čas odobritve je 1 teden).
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