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SamStudia – Organizația tinerilor și studenților sătmăreni dezvoltă inițiative prin 
care se dorește implicarea tinerilor în procesul de identificare, prevenire și soluționare 
a problemelor comunitare, pentru ca tinerii sătmăreni să devină principalii facilitatori ai 
dezvoltării profesionale, culturale și educaționale a județului.

SamStudia și-a propus să organizeze diverse evenimente cultural-educaționale în Satu 
Mare. Este prima entitate Non-Profit care a îndrăznit să gândească și să viseze la un nivel 
mare pentru cetățenii, dar în special pentru tinerii din oraș. 

Asociația are experiență în organizare de evenimente și poate fi socotită ca fiind un exemplu 
de bune practici prin toate activitățile care le-a desfășurat în Satu Mare, dintre acestea 
amintim seria de conferințe Tineret & InterculturaliSM,  programul internaţional pentru 
elevi YouthBank, ziarul dedicat tinerilor SamPress,  precum și RestArt & Music Festival – cel 
mai diversificat eveniment cultural din Satu Mare.
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU TINERII

VIZIUNEA, MISIUNEA ȘI SCOPUL ASOCIAŢIEI
Viziune
Dezvoltarea, prin proiecte de amploare, a societății civile sătmărene într-un context 
european, respectând principiile multiculturalității.

Misiune
Crearea unei comunități proactive a sătmărenilor, prin dezvoltarea unor proiecte derivate 
din inițiative ale membrilor comunității.

Scop
Scopul asociației este dezvoltarea societății civile sătmărene, respectând principiile 
multiculturalității, prin stimularea inițiativei tinerilor și a studenților sătmăreni de pretutindeni.

 Tinerii sunt și au fost mereu motorul schimbării unei societăți, lucru pe care 
dorim și noi să îl realizăm prin echipa SamStudia, în Satu Mare. Pentru acest lucru, 
avem nevoie de sprijin! La dezmorțirea orașului Satu Mare trebuie să contribuie şi să 
muncească toate grupurile de interes, împreună (tinerii, administrația locală, mediul 
privat etc.) pentru a avea o schimbare durabilă și de impact. Dorim să le mulțumim 
tuturor celor care ne-au oferit încredere și ne-au sprijinit pe acest drum îndrăzneț și 
sperăm să avem parte de susținerea lor și pe viitor!
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+ 21 EvENIMENTE oRgANIzATE PENTRu TINERII SăTMăRENI, șI Nu 
NuMAI, îN DoAR 30 LuNI DE LA îNFIINțAREA ASoCIAțIEI

+ 10 000+ dE PARTICIPANȚI LA EvENIMENTE oRgANIzATE îN uLTIMII 
2 ANI șI JuMăTATE

+  7 fINANȚăRI CâșTIgATE îN CADRuL CoNCuRSuRILoR LoCALE șI 
NAțIoNALE DE PRoIECTE

+ PESTE 140 dE APARIȚII îN PRESA LoCALă șI NAțIoNALă 

+ 7840+ dE LIkE-URI, PENTRu CELE 3 PAgINI oFICIALE DE FACEBook

+ 56256 dE INVITAȚII LANSATE LA EvENIMENTELE DE PE FACEBook

+ 45 dE PARTENERI INSTITUȚIONALI ȘI PRIVAȚI, ATâT LoCALI, CâT 
șI NAțIoNALI

+ RESURSA UMANă fORMATă INTEgRAL dIN TINERI, 80% 
fIINd ELEVI

CU CE NE MÂNDRIM?



5

 La Dâmburi e acel loc în care tinerii, prin forțe proprii, au reușit să construiască un 
nume în Satu Mare, să dea culoare unei locații gri, prin artă, sunet și energie pozitivă. La 
Dâmburi e un spațiu de relaxare, cunoaștere și înțelegere a conceptului că SE PoATE. Că 
noi, tinerii sătmăreni, am reușit să organizăm un eveniment care a ajuns momentan la a 
doua ediție și prezintă publicului sătmărean artişti cunoscuţi la nivel național și ateliere 
inedite.

 Evenimentul își propune să întruneasca mai multe direcții: artă, sport, educație 
și divertisment. Astfel, în cele 2 zile de festival, sătmăreni vor avea ocazia să ia parte la 
concerte ale unor artiști naționali și internaționali, demonstrații de arte stradale, space 
painting, workshopuri, reprezentații de sporturi extreme  și multe altele. 

 Primele ediții ale festivalului La Dâmburi au avut o rezonanță bună în rândul 
tinerilor sătmăreni, dar și în rândul presei locale și naționale. Au fost evenimente reușite, 
care promit o a treia ediție a festivalului și mai plină de succes!
 
 Sperăm ca partenerii primelor ediții ale festivalului să fie alături de noi și 
anul acesta și sperăm că noi, tinerii, am dovedit Sătmarului că suntem demni de 
încredere, că suntem responsabili și competenți.

dESCRIEREA PROIECTULUI
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SCOPUL
Scopul Festivalului ”La Dâmburi” este de a ajunge un eveniment cultural, educațional și de 
divertisment de talie regională.

gRUP ȚINTă ȘI BENEfICIARI
Numărul beneficiarilor direcți va fi de peste 4000 de tineri, ce vor lua parte la activitățile 
din cadrul festivalului.
Numărul de beneficiari indirecți ai evenimentului se ridică la peste 10000 de persoane prin 
promovare în ziare, Tv și radio, dar și prin ”word of mouth”.

SCOPUL ȘI gRUPUL ȚINTă AL fESTIVALULUI
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- deoarece contribuie la dezvoltarea personală și profesională a tinerilor sătmăreni,

- deoarece SamStudia s-a dovedit a fi un partener de incredere, prin alte activități și 
proiecte organizate cu succes pentru toți tinerii sătmăreni, 

- deoarece asociația a gestionat cu promptitudine și seriozitate finanțările primite în 
cadrul tuturor proiectelor anterioare,

- deoarece organziația contribuie și prin finanțare proprie, în cadrul proiectului,

- deoarece evenimentul conferă o nouă utilitate unui spațiu public din Satu Mare,

- deoarece se promovează imaginea Municipiului Satu Mare la nivel național, atât 
prin parteneriate media, artiști, participanți, cât și prin rețelele de socializare,

- deoarece este cel mai apreciat eveniment din Satu Mare pe Facebook, având peste 
5100 de persoane care susțin acest eveniment,

- deoarece majoritatea plăților aferente festivalului se fac către firme sătmărene, 
astfel resursele financiare se întorc în economia locală,

- deoarece dorește să promoveze tinerii artiști sătmăreni,

- deoarece este unul dintre puţinele evenimente care promovează arta stradală în 
Satu Mare.

dE CE Să SUSȚINEM fESTIVALUL?
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SCENă – Locul unde se vor desfășura cele mai importante activități din cadrul festivalului, 
concertele de muzică, susținute de artiști de talie locală, națională și internațională.

LOUNgE - Spațiu de recreere și relaxare pentru toți participanții la festival. în această 
zonă, aceștia vor putea lua parte la demonstrații de atelier, precum și la expoziții și la 
spectacole inedite de teatru.

ZONă COMERCIANȚI – De aici, participanții la festival vor putea achiziționa băuturi 
răcoritoare și gustări.

ZONă ATELIERE - Tinerii sătmăreni vor avea o gamă variată de workshop-uri  în domeniul 
management-ului de proiect la care vor putea participa. De asemenea, tot în această locație, 
vom organiza workshop-uri pentru tinerii interesați de pictură, desen,  foto și video etc.

COMPETIȚII SPORTIVE - Tinerii sătmăreni sunt provocați la socializare prin mișcare, 
în cadrul unor competiții de Mini-Fotbal sau Baschet

scenă comPetiții
sPortiVe

lounge

zonă 
comercianți

zonă ateliere

LOCAȚIA fESTIVALULUI



9

- 5000+ de beneficiari direcți
- 20 de activități individuale
- 50 de organizatori + voluntari din 4 judeţe
- 11 trupe
- 2 DJ
- 45 de apariții media online
- 39 de parteneri media
- 24 de parteneri (instituționali + privați)
- 5100 de Like-uri pe Facebook

REZULTATELE EdIȚIEI ANTERIOARE
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CONCERTE
ARTIșTI CoNSACRAțI LA NIvEL LoCAL, NAțIoNAL șI INTERNAțIoNAL

SPORTURI EXTREME
DEMoNSTRAțII DE PARkouR șI BMX

PROIECȚII dE fILME
PARTENERIATE Cu FESTIvALuRI DE FILM DE LuNg- șI SCuRTMETRAJ

ACTIVITăȚI SPORTIVE
CAMPIoNAT DE FoTBAL, BASCHET, voLEI

ATELIERE
FoTogRAFIE, vIDEo

ACTIVITăȚI dE dIVERTISMENT
CuRSă Cu oBSTACoLE, BăTAIE Cu APă, FugA îN SAC

STREET ART
SPACE PAINTINg, CoMPETIțIE DE gRAFFITI

ȘI MULTE ALTELE.

dIRECȚIILE fESTIVALULUI
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 o noutate în ediția de anul acesta a festivalului și o premieră pentru 
spațiul cultural și de divertisment sătmărean este aplicația La Dâmburi.

 Avem convingerea faptului că inovația și tehnologia se dezvoltă din ce 
în ce mai repede, iar noi toți trebuie să ținem pasul cu această schimbare. 
Considerăm că putem veni în întâmpinarea tinerilor, comunicând în limbajul 
lor, prin crearea unei aplicații (un joc) care să îi apropie pe aceștia de 
festival și de ceilalți tineri din comunitatea din care fac parte.

 Avem certitudinea că acesta este viitorul și dorim să invităm toți 
sătmărenii să facă parte din viitorul orașului Satu Mare, prin utilizarea 
acestei aplicații. împreună vom pune orașul Satu Mare pe harta!

NOI CANALE dE COMUNICARE
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 vă prezentăm o estimare a categoriilor de cheltuieli pentru 
eveniment. Aceste costuri sunt orientative și doresc să prezinte 
anvergura proiectului.

CATEgORII CHELTUIELI      SUMA

oNoRARII ARTIŞTI       7000
TRANSPoRT ARTIŞTI      2000
CAzARE ARTIŞTI       1000
MASă ARTIŞTI       500
SCENă, SoNoRIzARE ŞI LuMINI    3000
PRoMovARE       2000
SECuRITATE       300
MATERIALE WoRkSHoP      500
PREMII CoMPETIŢII      300

TOTAL (Euro):       16600

BUgETUL ESTIMATIV AL fESTIVALULUI
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+ Participarea în cadrul festivalului a unui număr de 5000 DE TINERI 
sătmăreni și din zonele adiacente,
+ Angrenarea a 50 dE VOLUNTARI SăTMăRENI în organizarea festivalului,
+ organizarea a cel puțin 15 ACTIVITăȚI INdIVIdUALE, în cadrul festivalului
+ Implicarea a cel puțin 12 TRUPE SAU ARTIȘTI ROMâNI în programul de 
concerte al evenimentului,
+ Participarea a cel puțin 3 ARTIȘTI dE ANVERgURă LOCALă în cadrul 
concertelor,
+ organizarea a 6 wORkSHOP-URI pentru tinerii sătmăreni, pe diverse 
teme,
+ Implicarea a cel puțin 10 PARTENERI INSTITUȚIONALI ȘI PRIVAȚI, de 
nivel local, regional sau național în acțiunea de sponsorizare a evenimentului,
+ CREȘTEREA VIZIBILITăȚII MEdIATICE A MUNICIPIULUI SATU MARE 
PRIN MINIM 20 APARIȚII îN PRESA NAȚIONALă, precum și prin apariții 
în mass-media națională și new media (rețele de socializare, bloguri de 
profil),
+ organizarea a cel puțin 2 PromoParty-uri în orașele Satu Mare, Carei, 
Baia Mare și oradea.

De asemenea, pe partea de comunicare și promovare a evenimentului, 
ne așteptăm să dublăm rezultatele din 2015. ținând cont de expertiza 
dobândită în cadrul SamStudia, putem afirma că promovarea va fi 
superioară celei de anul trecut. Componenta artistică a ediției din 2016 se 
va axa, din nou, pe promovarea tinerelor talente pe care dorim să le avem 
alături. Câteva cifre estimative pentru cea de-a treia ediție a festivalului:

+ 7000 de Like-uri pe Facebook,
+ 10 licee în care se va promova 
proiectul,
+ 15 apariții în ziare online sau blog-uri,
+  10 apariții în ziare sau reviste tipărite,

+ 1500 de afișe,
+ 2000 de pliante,
+ 3000 de stickere,
+ 6 prisme cu bannere de 2x2 m.

REZULTATE ESTIMATE
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 Evenimentul ”La dâmburi” urmează să fie promovat prin canalele de 
comunicare menționate în continuare. O colaborare ar asigura prezența siglei 
companiei pe următoarele materiale și oportunități de comunicare cu grupul 
țintă al evenimentului: 

+ Promovare pe site-ul proiectului (www.LaDamburi.ro), pe site-ul asociației                                
(www.SamStudia.ro)
+ Bannere și articole în ziarele și blogurile online 
+ Evenimentul promovat pe site-uri de evenimente, la nivel regional și național
+ 6 Prisme a câte 3 fețe de 2 x 2 m amplasate în oraș
+ 1500 de Afișe A2 lipite în Satu Mare, Carei, Ardud, Tășnad, Baia Mare, Cluj-Napoca
+ 2000 de Pliante A6, distribuite în Satu Mare
+ Prezența pe bannere de promovare în oraș
+ Prezentare video a evenimentului
+ Prezentare video a raportului de proiect (After Movie)
+ Promovarea pe Facebook, pe pagina care va depăși 7000 Like-uri până la data 
evenimentului
+ 10 licee în care se va promova proiectul
+ Prezentarea partenerului în raportul de proiect, care va fi trimis tuturor partenerilor
+ Bannere cu designul partenerului la eveniment
+ Posibilitatea distribuirii materialelor promoționale sau de Sampling la eveniment
+ Promovarea evenimentului la televiziunile regionale și locale
+ Apariția siglei pe 150 de trifold-uri distribuite în HoReCa (prisme din hârtie în localuri)
+ 10 Machete în ziarele tipărite la nivel local, regional sau național
+ Poziționarea siglei în partea de sus a tuturor materialelor
+ 3000 de Stickere A7, distribuite în Satu Mare
+ Apariția siglei pe fotografiile oficiale ale evenimentului
+ Personalizarea scenei cu sigla partenerului
+ Posibilitatea susținerii unui speech de 3-5 minute înainte de headliner (ultima trupă)
+ Machetă de o pagină în broșura festivalului (minim 1000 de exemplare)

COMUNICARE ȘI PROMOVARE

2 0 0 0  E U R O1 5 0 0  E U R O 3 0 0 0  E U R O
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