II Europejski Festiwal Smaku
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Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Kresowa Akademia Smaku oraz Biuro
Promocji Promedia realizują drugą edycję Europejskiego Festiwalu Smaku, która odbędzie się
w Lublinie w dniach 10 - 12 września 2010 r.
Trzydniowy Festiwal w centrum lubelskiego Starego Miasta, będzie wydarzeniem artystycznym
mającym na celu prezentację i popularyzację regionalnych przysmaków produkowanych wyłącznie
w oparciu o najlepsze, unikalne receptury, oraz służącym promocji wysokiej jakości produktów
spożywczych. Jest to wyjątkowa okazja do ekspozycji w jednym miejscu wartościowych potraw
z różnych krajów wytwarzanych na podstawie oryginalnych tradycyjnych przepisów. Festiwal Smaku
obfitować będzie także w szereg unikalnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych kojarzonych z tzw.
„dobrym smakiem”.
Miejscem Festiwalu jest jedna z najbardziej prestiżowych i najatrakcyjniejszych lokalizacji
– Rynek Starego Miasta w Lublinie. Oficjalną „twarzą” imprezy będzie Robert Makłowicz. Specjalnymi
atrakcjami Festiwalu bedą jak zawsze starannie wybrane wydarzenia artystyczne: koncerty i wystawy.
Wokół Trybunału Koronnego powstanie miasteczko specjalnie przygotowanych straganów dla
wystawców. W ciągu trzech dni Festiwalu na kilkudziesięciu stoiskach można będzie degustować,
poznać tajniki wytwarzania i zakupić naturalne produkty spożywcze.
Specjalną część ekspozycji przeznaczamy dla wystawców zagranicznych w celu prezentacji
ich narodowego dziedzictwa kulinarnego, zarówno w postaci potraw jak też tradycyjnych produktów
spożywczych. Trzeci dzień Festiwalu, jako dzień kuchni zagranicznych, zamierzamy przeznaczyć
na prezentację i promocję potraw z Europy i innnych regionów Świata. Zapraszamy Państwa
do promocji swojej oferty w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku i umożliwiamy prezentację na
scenie Waszego folkloru oraz elementów kultury narodowej. Szczegółowe informacje znajdziecie
Państwo w załączonych dokumentach.
Impreza będzie szeroko promowana i relacjonowana w mediach. Patronować jej będą media
ogólnopolskie, takie jak: Rzeczpospolita, Grupa Media Regionalne oraz najważniejsze media
w regionie: Telewizja Lublin, Dziennik Wschodni, Radio Lublin.
Z

uwagi na obecność Roberta Makłowicza i rangę festiwalu spodziewamy się,
dużego zainteresowania ze strony mieszkańców województwa lubelskiego, jak również mediów
i gości z terenu całej Polski. Poprzednią edycję Europejskiego Festiwalu Smaku na żywo obejrzało
blisko sto tysięcy osób, a kolejne kilkaset tysięcy zapoznało się z relacjami medialnymi w prasie, radio
i telewizji.
W sprawie omówienia szczegółów współpracy prosimy o kontakt z Biurem Promocji
PROMEDIA, tel. 605-848-848, e-mail: smaki@biuropromocji.com.
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