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Kezdetek…

•2005. I. Falunap (délutáni esemény, népzenei elemekkel, civilcsapat szervezése 
(Szamos-Bazár Egyesület)

•2006.  II. Határmenti Világzenei Fesztivál  (Szamos-Bazár Egyesület szervezi 
a programot)

•2012. VII. PanyolaFeszt Szamos-Bazár Egyesület és az önkormányzat
szervezésében

•2016. XI. PanyolaFeszt az önkormányzat és egy civil szervezet egyesületi háttér 
nélkül

•2020. XV. PanyolaFeszt (szervezés alatt)



2014.



2015.



2016.



2017.



2018.



2019.



Alapvető célkitűzés

A fesztivál missziója kettős: a Szatmár-Bereg és a határmenti kulturális értékek 
közvetítése és tanítása, másrészt értékek megőrzése és átörökítése.

Alapvető szemlélet, hogy minden ami a fesztivállal kapcsolatos minőségi értéket 
sugalljon:

-fellépők, programok (ezen belül gyermekprogramok)
-rendezvény helyszínei
-gasztronómia
-kézműves termékeket árusítók
-grafikai elemek, kommunikáció, marketing tevékenység













A fesztivál programok alakulása
Minden évben apró újításokkal lépünk előre, a régi jól bevált programelemeket 
megtartva.

Néhány példa:



2017-ben az első Palaj-parti a Tiszán szombat 
délelőtti program



2018-ban Kamara színház portaprogramon



2019-ben még több, összesen 9 portaprogramra 
bővült a kísérő rendezvények száma





Marketing

Folyamatosan fejlődött:
•Kezdetben egy-két írott sajtóban jelent meg hirdetés ( Kelet-Magyarország)
•panyola.hu honlap
•2010-től panyolafeszt.hu honlap
•2012. facebook

Egyre több turisztikai felületen is megjelent hirdetés.



Facebook oldal fejlődés története 
és annak veszélyei

Panyolafeszt.hu www.panyolafeszt.hu
•Létrejött: 2012.06.21.
•Utolsó bejegyzés: 2016.07.21
•Követők száma: 1345

Panyolafeszt Official www.facebook.com/panyolafesztofficial
•Létrejött: 2016.07.09
•Utolsó bejegyzés: 2018.11.10
•Követők száma: 4485

PanyolaFeszt www.facebook.com/PanyolaFeszt
•Létrejött: 2018.11.19
•Utolsó bejegyzés: 2019.09.15
•Követők száma: 4763

http://www.panyolafeszt.hu/
http://www.facebook.com/panyolafesztofficial
http://www.facebook.com/PanyolaFeszt


Marketing

Egyre erősebb marketing tevékenység az utóbbi három évben:

•PR-cikkek országos lapokban, magazinokban (pl.: Nők Lapja, Pesti Műsor, PestiEst…)
•Óriásplakátok az ország több területén Budapesten és több megyei városban
•Budapesten sajtóreggeli – a fesztivál programjairól
•Több közszolgálati műsorban szereplés
•Országos rádiócsatornákon folyamatos megjelenés
•A fesztivál helyszínéről többször is élő bejelentkezés, kapcsolás
•Összehangolt egységes kommunikáció



















Marketing

Az egyik legfontosabb feladat, hogy a kezdetek óta ugyanaz a grafikus 
készíti a fesztivál teljes arculatát. 

Letisztult, egységes arculati elemek. A plakát elemei jelennek meg minden 
kommunikációs felületen. (óriásplakát, felhívások, póló, ajándéktárgyak)

2018-ban a Magyar Fesztivál Szövetség minősítette a PanyolaFesztet
2019-ben szintén a Magyar Fesztivál Szövetség legnagyobb elismerését
kapta meg a fesztivál a Beke Pál-nívódíjat, szintén jó kommunikálható téma.
2019-ben a  Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat plakátpályázatán a 
szakmai zsűri első helyezését a PanyolaFeszt 2018-as munkája nyerte el.

Remekül kommunikálható esemény a PanyolaFeszt, illetve az elmúlt időben
kapott elismerései.












