SMAKI ŚWIATA

21-22 marca 2015 w Warszawie

Drodzy Partnerzy,
Festiwal Frankofonii 2015, który potrwa od 3 do 31 marca, przybierze bogate i zróżnicowane formy,
by wyrazić różnorodność kulturową krajów identyfikujących się z francuskim obszarem językowym.
Organizatorem Festiwalu jest 10 placówek dyplomatycznych krajów członkowskich i obserwatorów
Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, mających swoją siedzibę w Polsce: Belgia i Delegatura Wallonii-Brukseli, Republka Demokratyczna Konga, Francja, Grecja, Kanada, Luksemburg, Maroko, Rumunia,
Senegal, Szwajcaria oraz Instytut Francuski w Polsce i Rumuński Instytut Kultury.
Smaki świata, czyli jak poznać smaki frankofonii i zamienić się na jeden weekend w krytyka gastronomicznego, to projekt realizowany w Warszawie w dniach 21 i 22 marca, we współpracy z portalem
zomato.com i kilkunastoma restauracjami partnerskimi, który pozwoli uczestnikom odkryć bogactwo
smakowe Frankofonii.
Konkurs odbędzie się w oznaczonym czasie. Każdy klient restauracji będącej partnerem projektu, może
się włączyć do zabawy, pisząc krótką opinię ilustrowaną zdjęciami. Uczestnicy sami opublikują swoje
teksty i zdjęcia w portalu zomato.com.
Komisja złożona z ekspertów wybierze najciekawsze prace, których autorzy otrzymają nagrody: kosze
gastronomiczne i vouchery do restauracji.
Partner zobowiązuje się do:
– Wyeksponowania w swoim lokalu plakatów i broszur Festiwalu przekazanych przez organizatora
– Wyłożenia na stolikach ulotek zomato.com
– Zamieszczenia „frankofońskiego menu” w swojej ofercie w dniach 21-22 marca
– Informowania klientów o konkursie
W zamian organizatorzy oferują:
– Przedstawienie partnera na konferencji prasowej
– Zamieszczenie logotypu partnera na materiałach Festiwalu i w internecie: na swoich stronach internetowych, Facebooku, Instagramie (Instytutu Francuskiego w Polsce, Festiwalu i ambasad), na plakacie
i w broszurze.
– Zaproszenie dla dwóch osób na przyjęcie z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii 20 marca
2015 roku.
Partnerzy projektu Smaki Świata: portal Zomato.com, Bastylia, Batida, Bistro La Cocotte, Kufle i Kapsle,
Le Bistro Rozbrat, Le Cedre, La Victoria Brasserie Moderne, MiTo Art Café Books, Secrets du vin,
Waff’love wafle belgijskie.
Kontakt w Instytucie Francuskim w Polsce: Jan Michałowski, jan.michalowski@institutfrancais.pl , 501 751 811

