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VENDÉGEINK
MONDTÁK

„Remek fesztivál volt!”
Zoltán

„Nagyon tetszik, hogy a 
Városligetben tartják a Rosaliát. 
Tökéletes helyszín, csupa fű 
és fa mindenhol, hatalmas 
tér. Mi szerettük minden 
percét, hétvégén napközben 
a gyerekekkel, este pedig buli 
a felnőttekkel. Jövőre veletek 
ugyanitt”
Krisztina

„Néhány éve véletlenül 
keveredtünk a helyszínre, de 
nagyon jól éreztük magunkat, így 
már célirányosan jövünk.”
Ádám

„Hú, valami nagyon jó a 
felhozatal, elképesztően jó borok 
vannak!”
Tibor

„Mindig nagyon várjuk az újabb 
üzeneteket a Rosaliás poharakon, 
eltesszük őket emlékbe. 
Rózsaszínben látlak, Egyszerélünk, 
A rosé legyen veled, #Énidő...”
Imola

„...az egyik legjobb fesztivál 
élményem volt, hatalmas buli kiváló 
borokkal. Köszönjük a borászoknak 
és a szervezőknek.”
István

„Vannak, akik a pillanatot nem 
meglátják, hanem átélik. Óriási 
élmény volt a tegnapi este, a 
koncert, a sok ismerős...”
Lilla

„It was just fantastic! We love 
hungarian wines, we love you, 
Budapest! See you next year!”
Noah

...nagyon jól éreztük 
magunkat...

...it was just fantastic...

...az egyik 
legjobb fesztivál 
élményem volt...

...tökéletes volt...

...remek  
fesztivál volt...
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MIRŐL SZÓL A ROSALIA 
FESZTIVÁL?
A Rosalia elsősorban – de nem kizárólag – a rosé, gyöngyöző, habzó és pezsgő borokat középpontba helyező 
gasztrokulturális rendezvény. Szakmai célja egyrészt kifejezetten ennek a termékkategóriának, másrészt a 
tágabb értelemben vett borkultúrának a népszerűsítése. Kulturális célja, hogy igényes, minőségi szórakoztatást, 
felszabadult kikapcsolódást és könnyed ismeretterjesztést nyújtó rendezvényként a szabadtéri fesztiválszezon 
népszerű, nagy várakozással övezett eseménye legyen.

A ROSALIA KÜLÖNLEGES, MERT:

• a fesztivál minden eleme az igényes, fiatalos, jómódú 
célközönség kulturált szórakozását szolgálja

• ingyenes, ezért tömegeket vonz, mégis biztosított 
a közönség szűrése, hiszen a kóstolópohár 
megvásárolandó

• jól ismert, erős márkává vált

• vonzó a turisták szemében

• a rosé és habzó borok népszerűsége töretlenül 
növekszik

• szakmailag egyedülálló kezdeményezés

• a szakmai koncepció, a helyszín és a programok 
összhangban vannak egymással

• tökéletesen illeszkedik a megújuló Liget koncepciójába, 
melyet hosszú távú együttműködési megállapodás is 
biztosít
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TÖRTÉNETÜNK

A budai Gesztenyés kertben 
kezdünk, alig 10 kiállítóval; 
gasztronómiai partnerünk a 
Larus Étterem. 1000 látogató 
kíváncsi az új rendezvényre. 

A látogatók száma megközelíti a 10.000-et. A tematikába 
bekerülnek a szénsavas borok, több mint 100 bor kóstolható 
a Rosé Mustrán, bővül a gasztronómiai kínálat. A MOM 
Kulturális Központtal társulva gyerekprogramokat kínálunk.

A Városligetbe költözünk, a 
korábbinál nagyobb területre, 
ahol 25.000 látogatót fogadunk, 
köztük nagyon sok külföldit. 150 
rosé és habzó bor kóstolható 
több mint 50 standnál. A Liget 
Budapesttel számos közös 
programot kínálunk, a fesztiválnak 
saját kiadványa lesz.

A Rosalia tömegrendezvénnyé 
és igazi márkává válik. 
20.000 fő élvezi a fesztivált, 
kinőjük a Gesztenyés 
kertet, rengeteg a fiatal, a 
látogatók többsége igényes, 
jómódú középosztálybeli. 
Megszervezzük „A tavasz 
legszebb roséja” választást. 

A 2020-as online Rosalia után, a világjárvány miatt 
óvatosan ünnepeljük a Rosalia 10. születésnapját. 
A körbekerített eseményen a vendégek kivételes 
kényeztetésben részesülnek: piknikplédek, függőágyak, 
árnyékolók, hangulatvilágítás, párakapuk teszik igazán 
felszabadulttá a borozgatást.

2012

2016
2015

2014

2021

A Rosalia története számokban:

Közel 26.000 vendég, egyre több 
a külföldi. Néptánc flashmobot 
szervezünk a Hősök terén, új 
szolgáltatásokat kínálunk a 
kutyásoknak és a bringásoknak. 
Első alkalommal nyit ki a Rosalia 
VIP pihenősziget. Gasztronómiai 
kiállítóink között üdvözölhetjük a 
Ritz-Carlton éttermét.
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62% 38%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

A Rosalia Fesztivál közönsége elsősorban 
a 20 és 45 év közötti korosztályból kerül 
ki (kb. 75%), közülük is főleg az átlagosnál 
magasabb vásárlóerejű, magasabb iskolai 
végzettségű, a borok, gasztronómia, 
egészséges életmód és kultúra iránt az 
átlagosnál jobban érdeklődő rétegekből. A 
két nem közül enyhe többségben vannak 
a nők (kb. 60%). Fontos kiemelni, hogy bár 
a rendezvény ingyenes, a borkóstoláshoz 
logózott poharat kell vásárolni, ami segít a 
közönség szűrésében.

Az eredeti, 12. kerületi helyszín, a rendezvény 
hangulata és igényes kivitelezése, valamint 
a célzott marketing garantálta, hogy ezek a 
csoportok a fesztivál első 4 évében a Rosalia 
hűséges, visszatérő látogatóivá váljanak. A 
Ligetbe költözéssel sikerült megtartanunk 
az eredeti közönség jelentős részét, illetve új, 
hasonló szociális-demográfiai jellemzőkkel 
bíró közönséget is megszólítanunk.

A városligeti helyszín és a magyar borok 
középpontba állítása miatt a külföldi turisták 
is  fontos és egyre jelentősebb célcsoportot 
jelentenek.

Mivel számos gyermekprogramot kínálunk, 
sokan családosan látogatnak ki a Rosaliára, 
különösen szombaton és vasárnap.

KINEK SZÓLUNK?
A Rosalia elsősorban a 20 és 45 év közötti igényes fiatalok,  középkorúak 
és fiatal családosok fesztiválja.

Nők aránya a fesztiválon Férfiak aránya a fesztiválon

Nem és korcsoport szerinti eloszlás

A Rosalia fesztivál látogatói összetétele
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KIKRŐL SZÓLUNK?

KIÁLLÍTÓK ARÁNYA TÍPUSONKÉNT 
2022-BEN
Összesen 70 kiállító

Borászat és borkereskedés (52)

Gasztronómia (13)

Média, partnerek, aktivitás (5)

BOROS KIÁLLÍTÓK MEGOSZLÁSA 
BORRÉGIÓK SZERINT
Összesen 52 kiállító

A Rosalia Fesztiválon jellemzően 15-18 magyar borvidék és 3-4 külföldi ország rosé 
és habzó borait kínálja közel 50-60 borászati kiállító. A főszereplő termékkategórián 
kívül természetesen egyéb borok is kóstolhatók, a könnyű fehértől a testes 
vöröseken át a desszertborokig. Az italok mellé változatos gasztronómiai kínálat 
társul a teljes kulináris élményért.

Balatoni borrégió (10)

Egyéb (4)

Külföldi (2)

Duna borrégió (5)Felső-Magyarországi borrégió (8)

Felső-Pannon borrégió (9)

Pannon borrégió (11)

Tokaji borrégió (3)
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SZÍNPADI ÉS ZENEI 
PROGRAMOK
A Rosalia Fesztiválon kiemelt fontosságú a 
környezethez, hangulathoz és a célközönség 
igényeihez illeszkedő zene, amit egy 
nagy fesztiválszínpad közvetít 
a tökéletes hangulat 
érdekében.

Napközben az önfeledt 
borkóstolást és kikapcsolódást 
szolgáló gépi háttérzene szól, 
tipikusan a chill-out, lounge, 

jazz, swing, acid jazz, világzene 
stílusokból válogatva, az aznapi 

színpadi programhoz.

HÁTTÉRZENE

Délután 4 órától este 10 óráig 
népszerű vagy dinamikusan 
fejlődő formációk lépnek fel  

6 x 8 m-es, fedett színpadunkon, 
mely kitűnő branding felület. 
Vasárnap gazdag népzenei 
program várja a családokat  

és a turistákat.

Pénteken és  szombaton a 
koncertek után népszerű 

DJ-k biztosítják a megfelelő 
hangulatot a rendezvény 

zárásáig, megidézve a legjobb 
szabadtéri és házibulik 

hangulatát.

SZÍNPAD

ESTI DJ
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2019

2016

MARY POPKIDS INTIM TORNA 
ILLEGÁL

2017

2018

BLAHALOUISIANA

HŐSÖK

KIEMELT FELLÉPŐK AZ 
ELMÚLT ÉVEKBŐL

2016

2021

2017

MARGARET ISLAND

KÉKNYÚLBYE ALEX 
ÉS A SLEPP

2015
BOGGIE

2019
ANIMAL CANNIBALS
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SZAKMAI PROGRAMOK
Nagy hangsúlyt fektetünk a bor- és gasztrokultúra fejlesztésére, amit játékosan, a 
fesztivál hangulatához igazodva tesszük.

Liget Bora Választás: A látogatók a versenyre nevezett több mint 30 féle rosé és habzó borból kiválasztják 
a számukra legkedvesebbet. A nyertes bor oklevelet, termelője értékes ajándékot kap, a szavazáson 
részt vevőket apró meglepetésekkel motiváljuk.

Nébih Borkvíz Bár: Impozánsan kialakított, elegáns interaktív sátor. A borkedvelő 
vendégek szórakoztató borismereti játékban vehetnek részt, mely során 
többek között megismerik az egyes borfajtákra jellemző illatokat, 
megtanulják felismerni a hibás bort, eligazítást kapnak hazánk 
borvidéki térképén.
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SZÓRAKOZTATÓ ÉS 
CSALÁDI PROGRAMOK

A Rosalia Fesztivál egy kifejezetten 
családbarát esemény, ahol a  
felnőtteken kívül a gyerekek, 

kisgyeremekes családok  
is megszólíthatók.

Beszélő poharak (minden évben új szlogenekkel ellátott kóstolópoharak, 
kapcsolódó játékokkal, aktivitásokkal): a Rosalia megvásárolható poharai 
egy-egy jellegzetes feliratot, szlogent hordoznak, ami több 
aktivitásra is lehetőséget ad: a szlogenekkel üzenni lehet, 
segít megkülönböztetni saját poharunkat, kiváló téma 
a social media megosztásokhoz.

Liget kosár nyereményjáték: a rendezvényt 
megelőzően egy nagy kampány keretében 20-
50 darab, körülbelül 15-20 ezer forint értékű 
Liget kosár kerül kisorsolásra. A kosár tartalma 
a Városliget Zrt. támogatásával a játékban részt 
vevő kiálltók és szponzorok termékeiből kerül 
összeállításra.

Gyerekeknek szánt programjainkról a Városliget 
Zrt. gondoskodik. Egy hatalmas sátor várja 
a családosokat minden évben megújúló 
színes programokkal: kézműveskedéssel, 
bábműsorral, meseolvasással, ismeretterjesztő 
foglalkozásokkal.
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KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK

A Rosalia kiegészítő elemei nagyszerű felületet biztosítanak a szponzor brandjének 
elhelyezésére, emellett színes foltjai az eseménynek.

Partnereink egyedi ötleteire nyitottak vagyunk.

Igény szerint babzsákokkal, nyugágyakkal, 
plédekkel, függőágyakkal kialakított szigetek, akár 
beduinsátras fedéssel, árnyékolókkal, melyek 
kényelmes pihenést biztosítanak a vendégek 
számára. A terület számtalan módon brandelhető.

A rendezvényre sokan érkeznek kerékpárral, így 
lehetőség nyílik kerékpár parkoló kialakítására is, 
megszólítva a vendégek e fontos és speciális körét.

Kifejezetten brandelésre szánt látványos felületek a 
látogatók számára biztosított piknikplédek, melyek 
letéti díjért, szóróajándékként kiosztva vagy játék 
során kisorsolva is átadhatók.

A Rosalia Lounge belépő ellenében igényesen 
kialakított környezetben ad alkalmat arra, hogy az 
erre vágyók félrevonulva megpihenjenek, finom 
borok, ételek és kiszolgálás mellett. A helyszínen 
reklám- és szponzorációs felületek alakíthatók ki.

A megújuló Városliget hatalmas változáson 
ment keresztül az elmúlt években, így a Rosalia 
helyszínétől néhány perc sétával elérhető többek 
között a Nagyjátszótér, a Sportpálya, a Vakok kertje, 
a Millennium Háza és több kutyafuttató is.

A Rosaliára sokan hozzák magukkal házi 
kedvencüket, nekik itatótálakkal és friss vízvételi 
lehetőséggel ellátott, brandelhető pihenőt alakítunk 
ki. Extra szolgáltatásként ingyenes termékminta 
vagy edukáció is megvalósítható.

PIHENŐSZIGETEK

KERÉKPÁR PARKOLÓ

PIKNIKPLÉD

ROSALIA LOUNGE

PROGRAMOK A LIGETBEN

KUTYAFRISSÍTŐ PONT
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A ROSALIA FESZTIVÁL 
KAMPÁNY ELEMEI
ONLINE ÉS OFFLINE MÉDIAMEGJELENÉSEK.

RÁDIÓ

RESZPONZÍV WEBOLDAL

PROMÓVIDEÓ

HIVATALOS KÖZÖSSÉGI 
OLDALAK

PRINT MÉDIA

KÜLTÉRI REKLÁMOK

RENDEZVÉNY MARKETING

ONLINE MÉDIA
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HOL TUDJUK BRANDJÉT 
NÉPSZERŰSÍTENI?

Bannerek, PR cikk és logós megjelenés 
formájában. Látogatottsági jellemzők a 
kampány időszakában: 33.000 egyedi 
látogató, 120.000 oldalmegtekintés, 
átlagosan 2 perc honlapon töltött idő.

A Rosaliát megelőzően 6-8 alkalommal 
kiküldött hírlevélben való megjelenési 
lehetőség banner, logó vagy rövid szöveg 
formájában. 18.100 feliratkozott olvasó. 
Igényes vizuális kialakítás, reszponzív 
megjelenítés.

Facebook és Instagram kampány több 
százezer fős összesített eléréssel a 
Rosalia Fesztivál főoldalán (6.100 
követő) és eseményoldalán (10-15 
ezer érdeklődő), valamint a Budapest 
Borfesztivál felületein (37.000 követő).

PR cikk, hirdetés és logós megjelenés 
formájában. A kiadványból 8000 példány 
készül, paraméterei: A6 méretű, színes, 
lapozható.

HONLAP

HÍRLEVÉL

SOCIAL MEDIA

RENDEZVÉNY KIADVÁNYA

A Rosalia korábban felsorolt brandelhető 
kiegészítő elemei, mint a Rosalia Lounge, 
a pihenőszigetek, piknikplédek, kerékpár 
parkoló vagy éppen a kutyafrissítő pont.

Fő célcsoportjaink kedvelt rádiócsatornáin 
futó 20 másodperces szpotok végén 
említési lehetőség. A szponzorációs 
csomag méretétől függően természetesen 
kiterjeszthető, akár televíziós megjelenésre 
is.

KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK RTV

Partnereink számára a helyszínen is számos 
felületen tudunk megjelenést biztosítani. 
Ezek közül pár felület: karszalagon, 
poháron, helyszínen kihelyezett molinókon, 
infoboxokon, a színpad kivetítőjén, vagy 
bármilyen épített installáción.

A színpadhoz 4,5 x 2,6 méteres, 6,6 mm 
pixeltávú LED-fal is tartozik, a hang- és 
fénytechnikával, mely a legnagyobb 
igényű zenekaroknak is megfelelő. A 
tömegeket vonzó fellépők, illetve a színpad 
elhelyezkedése egy kitűnő branding felület.

HELYSZÍNI MEGJELENÉS SZÍNPADI MEGJELENÉS
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MILYEN TÁMOGATÓI 
CSOMAGOKAT KÍNÁLUNK?
Az egyes csomagok különböző értékűek. A támogatási összeg szolgáltatásokkal 
történő ellentételezése, közös egyeztetés alapján, az érték függvényében kerül 
viszonzásra. Az alábbi csomagok tájékoztató jellegűek. 

„GYÖNGYÖZŐ” CSOMAG:

A TÁMOGATÓI ÖSSZEG 1-5 MILLIÓ FORINT.

„PROSECCO” CSOMAG:

A TÁMOGATÓI ÖSSZEG 10-20 MILLIÓ FORINT.

„CHAMPAGNE” CSOMAG:

A TÁMOGATÓI ÖSSZEG LEGALÁBB 20 MILLIÓ FORINT.

Fontos! Felületeinkből egyedi csomag kerül összeállításra a támogatás 
intenzitásának és a Szponzor igényeinek függvényében. Nyitottak vagyunk egyedi 
ötletek megvalósítására is.

Ha felkeltettük érdeklődését, keressen minket bizalommal!

„ROSÉ” CSOMAG:

A TÁMOGATÓI ÖSSZEG 5-10 MILLIÓ FORINT.
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ROSÉ ÉS PEZSGŐ LIGET
2023. JÚNIUS 9 – 11.

MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA NP. KFT.
Hungarian Vini- and Viticulture Np. Ltd.

 HU-1124 Budapest, Somorjai utca 21.
 www.rosalia.hu
 info@borkulturakft.com
 +36-1-203-85-07

@aborfesztival
#rosaliafesztival


