Együttműködési ajánlat

Kérjük óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki a dokumentumot!

Everness - A tudatosság ünnepe
Kedves leendő Partnerünk!
Kérem, olvassa el rövid bemutatkozónkat, amennyiben szeretne együttműködő partnerévé válni
annak a rendezvénynek, mely társadalmi hasznossága révén kiemelkedik a honi fesztiválpiacból.
2020 júniusában nyolcadik alkalommal rendezzük meg Európa legnagyobb életmódfesztiválját, az
Everness Fesztivált, amelyre az előző évek növekedését alapul véve 20 000 látogatót várunk.
Az öt napos Balaton-parti rendezvény célja nem csak az önfeledt szórakoztatás, hanem a látogatók tudatossági szintjének emelése, testi-lelki jólétük és harmóniájuk elősegítése.
Fontosnak tartjuk, hogy látogatóink az Everness életérzést egész évben megtapasztalhassák, ezért
a nyári fesztivál mellett januártól elindítjuk az Everness klubot és több évközi rendezvényt is.
Minden rendezvényünkön arra törekszünk, hogy empirikus lehetőséget teremtsünk vendé- geink
számára a biztonságos környezetben való önfelfedezésre és önmeghaladásra.
A fesztivál mindenkori kiemelt témái az egészséges életmód, az önismeret, a tudatosság, az emberi kapcsolatok és a környezetvédelem.
A fesztiválok között egyedülállóan nem árulunk alkoholt a fesztivál területén és jellegéből adódóan nincs drogfogyasztás sem a fesztiválon.
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everness - Fesztivál másképp
Az Everness első pillanatban is érezhető varázsát a különleges atmoszféra adja.
Számtalan előadás, zenei és mozgásprogram segíti a látogatókat egy testileg-lelkileg egészségesebb életforma felé. Az Everness közönségére általánosságban igaz, hogy oda gyelnek
egymásra, elfogadóak, nyitottak önmagukra és másokra.
Büszkék vagyunk rá, hogy felméréseink alapján az Evernessre az a közönség is eljön, aki amúgy
nem jár más fesztiválra.
A fesztivál dinamikája az ember természetes napi ritmusához igazodik, a programok hajnalban meditációkkal, jógaórákkal indulnak és este befejeződnek, időt és alkalmat teremtve a
pihenésre.
Az Everness valóban család- és állatbarát fesztivál, ahol a Gyermekfalutól a szülőknek szóló
előadásokig minden generáció megtalálja a számára értékes programot. A rendezvény
dekorációja, az ételudvarok tálalási és evőeszközei környezetbarát anyagokból készülnek, a
hulladékkezelés környezettudatos szemléletben zajlik.
Az alternatív egészségipar teljes vertikuma, a jóga- és massázs-iskolák, az önismereti képzési
intézmények minden évben jelen vannak a fesztiválon.
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Környezettudatosság - Zöld fesztivál
Amikor 2013-ban elindult az Everness, egyértelmű volt, hogy kiemelt téma lesz a környezettudatosság,
azt azonban nem sejtettük, hogy pár éven belül zöld megoldások egész seregével lehet majd találkozni
rendezvényeinken.
Lebomló eszközök
Az Everness Fesztivál szervezőiként az elsők között voltunk, akik a műanyag hulladék visszaszorítása
érdekében drasztikus lépésre szántuk el magunkat és már évek óta kizárólag lebomló anyagokból készülő evőeszközöket, poharakat, tányérokat használunk, valamint szelektíven gyűjtjük a szemetet. A következő lépés a szemét minimalizálása, hogy egy nap eljussunk a zéró hulladékos fesztiválig.
Dekor
A dekorációban évek óta tudatosan és egyre inkább megjelenik a természetes környezet formája valamint
a dekoranyagok újrahasznosítása.
Közlekedés
Az éves kampány során vendégeinket a közösségi közlekedésre biztatjuk és örömmel látjuk, hogy egyre
jobban terjed ez az utazási forma a fesztiválra való utazás során.
Zöld programok
Az elmúlt évek során a különböző zöld csoportokkal való együttműködésünket a jövőben határozott
szándékunk elmélyíteni. Ennek részeként a továbbiakban is kiemelt figyelmet szentelünk vendégeink
környezettudatos edukációjának, az ökotudatos élet- és szemléletmód terjesztésének.
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Mol Nagyon Balaton
2016-ban szakmai szempontok alapján, magas színvonalú rendezvényként
az Everness Fesztivált beválogatták a MOL Nagyon Balaton programsorozatba.
2017-ben a 300 ezres példányszámban megjelenő MOL Nagyon Balaton
Magazinban az Everness fesztivál szponzoraival együtt már két A4-es oldalnyi
megjelenést kapott.
A programsorozat népszerűsítése számos online és o ine csatornán keresztül
történt. TV, rádió, magazinok, Facebook, Instagram, honlapok, blogok stb.
2019-ben a pozitív tapasztalatoknak köszönhetően az együttműködés folytatódott, amit 2020-ban is tovább viszünk.
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Az Everness számokban
Everness Fesztivál 2018
19 200 látogató
600 program
300 előadó
22 saját helyszín
765 000+ a www.everness.hu oldal

		 megtekintése (teljes 		
		kampányidőszakban)

34 500+

az Everness Fesztivál Facebook
		 oldal követőinek száma
		 (2018 októberi adat)

975 000+

Facebook elérés (teljes
		kampányidőszakban)

Videómegtekintések 2018

80 000+
38 000+
27 000+
15 500+
10 660 000+

2017-es Aftermovie
PALYA BEA videointerjú
BÁRSONY BÁLINT videointerjú
KERESZTY ANDRÁS videointerjú
ISTVÁN SKY BLUE & ESTAS TONNE

		
(említés a YouTube video leírásban)

Everness Fesztivál 2019
19 500 látogató
400 program
250 előadó
16 saját helyszín
923 000+ a www.everness.hu oldal

		 megtekintése (teljes 		
		kampányidőszakban)

36 800+

az Everness Fesztivál Facebook
		 oldal követőinek száma
		 (2019 októberi adat)

1 200 000+

Facebook elérés (teljes
		kampányidőszakban)

Videómegtekintések 2019

160 000+
100 000+
78 000+
22 000+
22 000+

2017-es Aftermovie
SOMA MAMAGÉSA videóüzenet
Everness hangulatvideó
FELDMÁR ANDRÁS élő videó

SUDHA - KALIASH KOKOPELLI 		 FODOR RÉKA koncertfelvétel
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célcsoport
Kiket érhet el az Everness-en?
Több ezer olyan embert, akik tudnak és akarnak áldozni arra, hogy testileg-lelkileg egészségesebb, tudatosabb, harmonikusabb életet éljenek.
A tudatosság megjelenik a résztvevők
• táplálkozási és
• közlekedési szokásaiban,
• szabadidős tevékenységeiben,
• termékválasztási szokásaiban (pl. természetes kozmetikumok, környezetbarát
tisztítószerek, bio termékek, stb. vásárlása),
• természetes és épített környezethez fűződő viszonyaiban,
• hulladékkezelési szemléletében.
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Látogatóink
46%

67%

30% 18%

33%

30-39
évesek

19-29
évesek

környezettudatos

250 000 Ft feletti
havi jövedelem

felsőfokú
végzettségű

férfi

89%

48%

56%

nő

40-59 év közötti

37%

150 000 - 250 000 Ft
közötti

80%

spirituális szemléletű

60%

vegetáriánus vagy vegán

40%

vegyes táplálkozású
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kapcsolat
„Nekünk kell a változássá lennünk, amit a világban látni akarunk” – Mahatma Gandhi
Hiszünk abban, hogy többen nagyobbat, szebbet, tartalmasabbat építhetünk. Éppen ezért
célunk a kölcsönösen előnyös, hosszútávú együttműködések kialakítása.
Bízunk benne, hogy amennyiben nem csak a száraz adatok, hanem a rendezvényünk
közösségi értéke is fontos az Ön által képviselt márka számára, úgy egy személyes találkozó
keretében lehetőségünk lesz arra, hogy egy inspiráló beszégetésen átadhassuk az Everness
életérzést!

Klein Csaba
alapító - fesztiváligazgató
EVERNESS Rendezvények Zrt.
klein.csaba@everness.hu
+36 70 389 2607

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
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Eddigi támogatóink
EMBASSY OF INDIA

