קול קורא להפקת פסטיבל  UMAלמחול 2023
חברת מרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה מעוניינת בקבלת שירותי הפקה לפסטיבל מחול אשר יתקיים אצלה בחודש אפריל
 2023בתאריכים 2-3-4/04/23
תיאור התפקיד:
•

הפקת פסטיבל  UMAלשנת " 2023מקצה לקצה".

•

הקמה וניהול צוות מטה פסטיבל  -מפיק תוכן  /ניהול אומנותי  /מפיק טכני  /שיווק ומכירות  /פרסום ,יח"צ,
דיגיטל  /גיוס חסויות ומציגים  /תפעול הפקה ,מתנדבים ועוד.

•

ניהול תקציב הפסטיבל ועמידה ביעדיו.

•

גיוס חסויות לפסטיבל ויזום שיתופי פעולה עם חברות עסקיות ,ארגונים ועמותות ,בתי ספר למחול ,בעלי סטודיו
למחול

•

גיוס והפקה של תערוכת מציגים מתחומי האומנות בכלל ומחול בפרט.

•

יצירת מוצר משלים לחבילת הפסטיבל הכוללת ,כגון :לינות בעיר ,מוקדי תיירות ,אטרקציות ,קולינריה ,בתים
פתוחים וכדומה.

•

דברור הפסטיבל לרחבי העיר למוקדים מרכזיים בעיר ,לשכונות ,לקהילות השונות בחשיבה יצירתית.

•

העמקת התוכן (מ קומי /ארצי /ובינלאומי) שנוגע בסוגי קהלים שונים :קהל מקצועי /קהל רחב חובב מחול ,תנועה,
ספורט ובריאות  /ילדים וילדות ,נערים ונערות מתבגרים /נשים ,גברים /קהל מסורתי ודתי.

•

הגדלת הכנסות ופיתוח הפסטיבל תוך כדי ייזום קשרים חדשים וטיפוח קשרים קיימים עם גופים פרטיים,
מסחריים וציבוריים ,גורמים תרבותיים בינלאומיים ומקומיים.

•

מיפוי פעילות שנתית  2023-בכל אירועי המחול המתקיימים בארץ

דרישות התפקיד:
•

ניסיון משמעותי בהפקת פסטיבל ואירועי תרבות גדולים.

•

הכרות קודמת עם תחום המחול.

•

ניסיון בהקמה וניהול של מטה פסטיבל.

•

ניסיון בניהול צוות עובדים רחב.

•

ניסיון בגיוס חסויות ,מציגים ושיתופי פעולה.

•

ניהול ספקים ויכולת תקשורת בינאישית גבוהה בניהול משא ומתן.

הגשת הצעות:
הגשה צריכה לכלול מצגת רעיונאית לפסטיבל:
•

חשיבה יצירתית ומקורית.

•

תוכנית עבודה כללית לפי לו"ז לביצוע.

•

בנייה תוכן ראשוני לפסטיבל ראשוני הנוגע בסוגי הקהלים שהוגדרו לעיל בהתאם למטרות ויעדי הפסטיבל.

•

מסגרת תקציבית ויעדי הכנסות ממכירת כרטיסים ,חסויות ,מציגים ושיתופי פעולה.

•

גורמי מפתח שירכיבו את מטה הפסטיבל.

תאריך אחרון להגשת מועמדות31/07/22 -
יש לשלוח את המועמדות למיילassaf@iccjer.co.il -
טלפון למענה -052-337-6311 -אסף תם

•

החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

