Animalia – един различен разговор
между акварел и бронз
Резултати от основните и допълнителни дейности

За Animalia накратко
Animalia е първата съвместна изложба на илюстратора Милена Радева и
скулптора Илия Бояров, която включва 25 илюстрации и 22 скулптури на редица
познати, но представени по непознат начин животни. Илюстрациите са
създадени с научна прецизност, а скулптурите изненадват с миниатюрни
детайли. Изложбата е необичайна, привлича с реалистичността си в съчетание с
артистично майсторство и представлява интерес за широк кръг зрители.
Гр. София, 15.10 – 03.11.2014 г., галерия „Червената точка“
Гр. Варна, 26.02 – 12.03.2015 г., Арт салона на Радио Варна
Гр. Русе, 02.04 – 06.05.2015 г., Екомузей Русе
Гр. В.Търново, 08.05 – 30.05.2015 г., изложбени зали „Рафаел Михайлов“
Гр. Банкя, 01.06 – 15.06.2015 г., арт център „Банкя“
Гр. Пловдив, 18.06 – 02.07.2015 г., Trap Gallery Капана
Гр. Пазарджик, 25.09 – 30.09.2015 г., Театър „Константин Величков“
Гр. Бургас, 03.11 – 20.11.2015 г., културен център „Морско казино“
Гр. София, 24.11 – 02.12.2015 г., БАН
Гр. София, 14.12.2015 – до момента, Национален природонаучен музей - БАН

Национални партньори на Animalia
Animalia се организира с любезната подкрепа на Институт по
биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия
на науките, ARUNA PR Advisory и в медийно партньорство с месечното
издание за политическа култура A-Specto и MIKA – онлайн списание за
музика и лайфстайл.

Местни партньори на Animalia
Animalia беше подкрепена и от ключови местни партньори, в т.ч. Община Варна,
Община Русе, Община Велико Търново, Община Банкя, Община Пловдив, община
Пазарджик, община София, сдружение „Зелени Балкани“ и Винпром Русе.

Комуникационни материали
- Печатни и онлайн покани - 100 за всеки град; адресирани до
общински и бизнес представители, местни медии, художествената
общност, ВУЗ-ове и училища;
- Плакати – 10 във всеки град на ключови места (културни и
информационни центрове);
- Информационни дипляни – 200 за всяка галерия, на разположение на
посетителите по време на цялата изложба;
- 100 визитки на Animalia във всяка галерия;
- Предварителен анонс за проявата във всеки град и прессъобщение
след откриването на изложбите до всички местни печатни,
телевизионни, радио и онлайн медии;
- Онлайн - интернет страница на изложбата, Facebook акаунт, YouTube
канал.

Animalia в гр. Варна
• Официално откриване 26.02.2015 г., Арт салон на Радио
Варна;
• Над 600 души посетиха
изложбата.
• Предварителен анонс за
националното турне и проявата
във Варна - разпространен на
18.02.2015 г. до национални и
местни издания.
• Прессъобщение разпространено на 27.02.2015 г.
до всички местни печатни,
телевизионни, радио и онлайн
медии.

Резултати от комуникационните дейности
Общо 81 статии, от които:

Онлайн:

•4 телевизионни
интервюта/репортажи с общо
времетраене ~27 минути.
•4 радио интервюта.
•3 статии в печатни издания.
•37 статии в новинарски онлайн
портали.
•33 статии в социални платформи и
информационни онлайн агрегатори с
над 80,000 фенове и последнователи.

•Фейсбук страница на изложбата –
208 харесвания.
•Интернет страница на изложбата –
250 уникални посещения, 25,000
хита.
•Фейсбук ивент – достигнал до 3,500
души.

www.arunapr.com

Animalia в гр. Русе
• Официално откриване 02.04.2015 г., Екомузей Русе.
• Близо 3700 души посетиха
изложбата.
• Предварителен анонс разпространен на 25.03.2015 г.
до местни печатни,
телевизионни, радио и онлайн
медии.
• Прессъобщение разпространено на 03.04.2015 г.
до всички местни медии.

Резултати от комуникационните дейности
Общо 61 статии, от които:

Онлайн - март/април 2015 г.:

•3 телевизионни
интервюта/репортажи с общо
времетраене ~42 минути.
•6 статии в печатни издания, вкл. на
първа страница.
•30 статии в новинарски онлайн
портали.
•22 статии в социални платформи и
информационни онлайн агрегатори с
над 31,000 абонати.

• Фейсбук страница на изложбата –
238 харесвания.
• Интернет страница на изложбата –
165 уникални посещения, 18,649
хита.
• Фейсбук ивент – достигнал до 4,400
души.

Допълнителни дейности
Организиране на конкурс „Най-креативно селфи“ за посетителите на изложбата
в отделните градове със специална награда от авторите в края на националното
турне с цел повишаване посещаемостта на интернет и Facebook страниците на
Animalia.
Разпространение на прессъобщение по случай Международния ден на детската
книга (2 април), адресирано до широк диапазон от национални и регионални
медии от името на Милена Радева, илюстратор на детски книги и организатор на
националното турне Animalia, което генерира 29 статии във водещи национални и
регионални интернет портали.

Animalia в гр. Велико Търново
• Официално откриване 08.05.2015 г., изложбени
зали „Рафаел Михайлов“.
• Общо 980 души посетиха
изложбата.
• Предварителен анонс разпространен на 30.04.2015
г. до местни печатни,
телевизионни, радио и
онлайн медии.
• Прессъобщение разпространено на
08.05.2015 г. до всички
местни медии.

Резултати от комуникационните дейности
Общо 24 статии, от които:

Онлайн - май 2015 г.:

•2 телевизионни
интервюта/репортажи с общо
времетраене ~30 минути.
•1 радио интервю.
•2 статии в печатни издания.
•13 статии в новинарски онлайн
портали.
•6 статии в социални платформи и
информационни онлайн агрегатори с
общо 14,200 последователи.

• Фейсбук страница на изложбата –
283 харесвания.
• Интернет страница на изложбата –
123 уникални посещения, 7,107
хита.
• Фейсбук ивент – достигнал до 2,500
души.

Animalia в гр. Банкя
• Официално откриване 01.06.2015 г., „Център за арт
терапия и съвременно
изкуство – Банкя“.
• Над 100 деца и техните
родители посетиха
събитието в Деня на детето.
• Предварителен анонс и
покана за откриването на
изложбата, разпространени
на 26.05.2015 г. до местни
медии и софийски онлайн
портали за деца и родители.

Резултати от комуникационните дейности
Общо 19 статии, от които:
• 1 статия в печатно издание.
• 9 статии в новинарски онлайн портали.
• 9 статии в социални платформи с близо 40,000 фенове.
Онлайн - юни 2015 г.:
– Фейсбук страница на изложбата – 336 харесвания.
– Интернет страница на изложбата – 100 уникални посещения, 7,574 хита.
– Фейсбук ивент – достигнал до 1,700 души.

Допълнителни дейности и постижения
Младите автори получиха официално признание на Община
Банкя за културната следа, която оставиха в града.
Също така, три от творбите на Animalia участваха в арт
инициативата „Изкуство в движение“ в софийското метро,
чиято цел е да направи изкуството по-достъпно, като го изкара
от предназначените за него места.

Animalia в гр. Пловдив
• Официално откриване 18.06.2015 г. в Trap Gallery
[Инкубатор] Капана по време
на международния фестивал
One Design Week 2015.
• Предварителен анонс за
откриването на изложбата,
разпространен на 09.06.2015 г.
до местни печатни,
телевизионни, радио и онлайн
медии.
• Прессъобщение за събитието,
разпространено на 19.06.2015 г.
до всички местни медии.

Резултати от комуникационните дейности
Общо 36 статии, от които:
–
–
–
–

2 радио интервюта.
1 статия в печатно издание.
22 статии в новинарски онлайн портали.
11 статии в социални платформи и информационни агрегатори с близо
95 хил. фенове.

Онлайн - юни 2015 г.:
– Фейсбук страница на изложбата – 342 харесвания
– Интернет страница на изложбата – 161 уникални посещения, 13,847 хита
– Фейсбук ивент – достигнал до 7,300 души.

Допълнителни дейности (1)
На 28 август Animalia участва в популярния „Фестивал на солта“ по покана на
Българската фондация Биоразнообразие, който се провежда за трета поредна
година в солниците на Атанасовското езеро. Това даде възможност на младите
автори да покажат своя личен ангажимент към опазването на околната среда чрез
средствата на изкуството, както и да генерират допълнителна публичност за
първия си общ национален проект, като брандът беше включен в 42 медийни
публикации.

Допълнителни дейности (2)
На 17 септември Animalia взе специално участие в „Международната нощ на
прилепите” по покана на Зелени Балкани, като представи три научни илюстрации
и една пластика, а авторите бяха отличени с Грамоти от организаторите.

Animalia в гр. Пазарджик
• Официално откриване 25.09.2015 г. в Театър
Пазарджик по покана на
фестивал „Кауза Природа“.
• Предварителен анонс за
откриването на изложбата,
разпространен на 18.09.2015 г.
до местни печатни,
телевизионни, радио и онлайн
медии.
• Прессъобщение за събитието,
разпространено на 26.09.2015 г.
до всички местни медии.

Резултати от комуникационните дейности
Общо 20 статии, от които:
– 1 статия в печатно издание.
– 11 статии в новинарски онлайн портали.
– 8 статии в социални платформи и информационни агрегатори с близо
6,800 хил. фенове.
В допълнение брандът беше включен в още 13 новинарски статии, генерирани
от прессъобщението на организаторите.
Онлайн - септември 2015 г.:
– Фейсбук страница на изложбата – 406 харесвания
– Интернет страница на изложбата – 63 уникални посещения, 7,565 хита
– Фейсбук ивент – достигнал до 2,100 души.

Допълнителни дейности
Animalia спечели представяне в най-съвременния салон на изкуствата Vienna
Contemporary 2015. От 24 до 27 септември изложбата участва с авторско видео по
време на салона, като това даде възможност на авторите да излязат извън
рамките на страната си и да покажат своето творчество сред най-големия елит от
художници, куратори и колекционери на съвременно изкуство.

Animalia в гр. Бургас
• Официално откриване –
03.11.2015 г. в Културен център
„Морско казино“.
• Предварителен анонс за
откриването на изложбата,
разпространен на 29.10.2015 г.
до местни печатни,
телевизионни, радио и онлайн
медии.
• Прессъобщение за събитието,
разпространено на 04.11.2015 г.
до всички местни медии.

Резултати от комуникационните дейности
Общо 107 статии, от които:
–
–
–
–
–

2 статия в печатно издание.
2 телевизионни интервюта/репортажа с общо времетраене 3:01 минути.
2 радио интервюта/репортажа.
55 статии в новинарски онлайн портали.
46 статии в социални медии и информационни агрегатори с близо 149
хил. фенове.

Онлайн статистика:
– Фейсбук страница на изложбата – 452 харесвания
– Интернет страница на изложбата – 159 уникални посещения, 8,829 хита
– Фейсбук ивент – достигнал до 1,700 души.

Animalia в гр. София
• Официалното откриване се състоя на
24.11.2015 г. в централната сграда на
Българската академия на науките и
беше уважено от близо 120 гости.
• Прессъобщение за събитието,
разпространено на 18.11.2015 г. до
всички местни медии.
• Видео клип на изложбата, изпратено
до всички медии на 23.11.2015 г.

Резултати от комуникационните дейности
Общо 93 статии, от които:
–
–
–
–
–

2 статии в печатни издания.
2 телевизионно интервю с общо времетраене 13:18 минути.
3 радио интервюта.
46 статии в новинарски онлайн портали.
40 статии в социални медии и информационни агрегатори с близо
240,900 фенове.

Онлайн статистика:
– Фейсбук страница на изложбата – 502 харесвания
– Интернет страница на изложбата – 260 уникални посещения, 26,786 хита
– Фейсбук ивент – достигнал до 8,300 души.

Допълнителни дейности (1)
Между 18-21 ноември 2015 г. Милена представи три свои илюстрации на
лешояди в рамките на изложбата «Голямото завръщане», организирана от
Биологическия факултет на СУ «Св.Св.Климент Охридски» и Националната
художествена академия. Експозицията беше първият опит в страната да бъде
показана връзката между изкуството, науката и опазването на дивата природа и
беше посветена на реинтродуцираните видове в България.

Допълнителни дейности (2)
Авторите получиха специална покана от
популярната рок група Odd Crew да бъдат
активна част от концерта им, който се
състоя на 21.11.2015 г. в зала „Христо
Ботев“ в гр. София, в резултат на което
представиха безпрецедентна в историята
на съвременната българска рок сцена
триметрова пластика на гарван. Това даде
възможност на Animalia да таргетира още
една публика – тази на музикалните
фенове, като откриването на изложбата в
БАН беше анонсирано в допълнителни
шест медии, в т.ч. радио Z Rock и Тангра
Мега Рок.

Допълнителни дейности (3)
По случай заключителната изложба от националното турне Animalia авторите
заснеха специален видео клип-покана за откриването в БАН, който разкразва
накратко за концепцията и историята на изложбата, както и за бъдещите творчески
планове на Милена и Илия. Клипът беше изпратен до всички таргетирани медии,
както и беше качен в социалните платформи на турнето (Facebook страница,
YouTube канал). Този нестандартен за българските арт среди инструмент
предизвика изключително голям интерес, като до момента видеото е видяно от
близо 2,500 души.

Допълнителни дейности (4)
На 12 януари 2016 г. Animalia обяви
официално и двамата победители от
конкурса на турнето „Най-креативно
селфи“,
като
разпространихме
прессъобщение
до
всички
национални и регионални медии от
градовете, в които бяха гостували
младите автори. Новината генерира
допълнителни 34 статии в печатни
издания и онлайн портали.

Обобщени резултати (1)
До днешна дата изложбата е генерирала 504 статии в национални и
регионални медии, от които:
–
–
–
–
–

13 телевизионни интервюта/репортажи с общо времетраене ~118 минути.
13 радио интервюта.
19 статии в печатни медии.
267 статии в новинарски онлайн портали.
192 статии в социални платформи и информационни онлайн агрегатори с над 1
милион абонати.

А като добавим и статиите, в които проектът е споменат от страна на
различни организатори, общата бройка на медийно отразяване възлиза
на 565 статии в цялата страна.

Обобщени резултати (2)
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Контакти и допълнителна информация за Animalia:
Милена Радева, +359/888399264, milena@seimenus.com;
www.animaliaexhibition.seimenus.com
www.facebook.com/AnimaliaExhibition

Контакти – медии и партньори:
Елица Винярчек, +359/899030362, elitsa@arunapr.com

