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Стефан Илчев
Известният и обичан изпълнител Стефан Илчев представя
дебютния си албум “Продължавам”с хитове, пред избрана публика.
Стефан ще изненада българския музикален пазар с уникална колекция от
авторски и вече много обичани парчета. Много от тях вече от месеци са на
върховете на родните и световни класации.
ОБИЧАТЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА?
ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ ИЗБРАНАТА КОМПИЛАЦИЯ С УНИКАЛЕН ГЛАС?
А МУЗИКА, КОЯТО ВИ ПРОВОКИРА И ДОКОСВА УМА ВИ?
ЧУВАТЕ ЛИ СВОИТЕ АКОРДИ, ДОРИ В СЪНЯ СИ И УСЕЩАТЕ ЛИ ГИ
С КОЖАТА СИ?

“Great companies are built by people who never stop thinking about
ways to improve the business.” JW Marriott
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ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Стефан Илчев е един от модерните и изключително
запомнящи се български музиканти. Познаваме
гласа му от уникалните изпълнения на сцена.
От години изцяло се е посветил на музиката и
школовката му през Консерваторията дава своя
незабравим отпечатък във всички стилове - от
операта до етно, поп, рок и изцяло авангардния
модерен джаз, а... забравихме R&B :). Повече от
десетилетие е на големите сцени у нас и в Европа.
Изпълнява хитовете на “големите” със завидна
лекота и печели обичта и на публиката, и на
лъвовете в тези среди. Има десетки свои
хитове, част от които сега издава в самостоятелен
албум. Участвал е в десетки музикални спектакли
и конкурси с авторска музика, която е обсебила
не само меломаните, но и най-скептичните
за развитието на българската музика критици.

От 2006 г. взривява публиката,
по време на различни
фестивали у нас и по света. На
фестивала SUNFLOWER e найдобър мъжки вокал.
Стефан смята, че не само
талантът, но и трудът във
всяка сфера е важен,
за да има успех.
Случването на мечтите е
възможно!
Следват музикални
награди и покани за участия.
Той вярва, че заедно можем
всичко и приятели “дебнат”
отвсякъде.

програма
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ПРОГРАМА в пиано бар КАМИНО
Настаняване на поканените гости
Представяне на албума - видеоклип за изготвянето на
албума - музика и кадри на мултимедия

20:00 -21:00

Влизане на презентатори с костюми с албума за гостите

21:15 - 21:30

Спектакъл с диктори и музика на живо
ПЕСНИ ОТ АЛБУМА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТЕФАН

21:30 - 22:00

Стефан и приятели - дуети и песни от албума

22:00 - 22:30

21:00 -21:15

Коктейл и музика
22:30 -00:00
Гостите могат да пеят с изпълнителите. Прекъсване на музиката
за кратки изказвания от страна на екипа, който е участвал в
реализирането на албума, гости - известни изпълнители,
спонсори, приятели, предоставяне на време за интервюта за
медии. На мултимедията текат видеоклипове на песни,
спонсорски заставки, предварително заснети моменти от
записите на песни от албума.

станете партньор
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ПРЕДИМСТВАТА ЗА ПАРТНЬОРИ
• ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТА/ УСЛУГАТА ВИ ПРЕД
ТАРГЕТИРАНА ПУБЛИКА
• РЕКЛАМА В НАД 50 МЕДИИ , САЙТОВЕ И АГЕНЦИИ
• СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КОНТАКТИ С ПОТЕНЦИАЛНИ
КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ
• ПОВИШАВАНЕ НА РАЗПОЗНАВАЕМОСТТА НА БРАНДА ВИ
• СЪЗДАВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ, КАТО ДИНАМИЧНА И
РАЗВИВАЩА СЕ КОМПАНИЯ
спонсорски пакети
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ЗЛАТЕН
СПОНСОР

СРЕБЪРЕН
СПОНСОР

5 бр.

2 бр.

Лого върху електронни покани за събитието
Лого върху плакати за събитието - 3 000 бр.
Лого върху флаери за събитието - 5 000 бр.
Лого на ПЪРВА обложка на албум и соц. мрежи
Поставяне и разпространение на рекламни
материали по време на промоцията
Използване на глас и музиката за спотове
Брандиране на заведението/залата
Банери и материали за турнето в страната

Цена на пакета (без ДДС)

10 000,00лв 5000,00 лв

