Hezký den,
dovolujeme si Vám nabídnout hostování party Mastermix Live! ve Vašem klubu. Jedná se o party, jejímiž residenty jsou respektovaný
český DJ Andrea Fiorino, strůjce rádiového pořadu Mastermix, který je aktuálně vysílán na více než 10 rádiích (mj. Kiss Hády, Kiss
Morava, Kiss Publikum, Free Rádio, Rádio Rubi a další - více informací na www.mastermix.cz), a saxofonista, vokalista, ale především
skvělý bavič eL Jay. Variantně je možné také vystoupení dalších hudebníků (kytarista, baskytarista, bubeník apod.).
Stěžejním prvkem konceptu Mastermix Live! je pořízení záznamu společného setu obou hlavních protagonistů party a jeho vysílání
jako jednoho z dílů pořadu Andrea Fiorino Mastermix, a to včetně jinglů se jménem klubu, ve kterém byl záznam pořízen („živě z klubu
… Andrea Fiorino a eL Jay“). Několik desítek tisíc posluchačů pořadu tak získá povědomí o Vašem klubu a bude jim přiblížena atmosféra party v něm uskutečněné. Ukázky „Live!“ dílů pořadu Mastermix ve formátu mp3 najdete zde:
http://www.fiorino.dj/download/mp3/af-mastermix-148.mp3 (Club 007, Hradčany u Tišnova, Andrea Fiorino + eL Jay)
http://www.fiorino.dj/download/mp3/af-mastermix-159.mp3 (7. nebe, Brno, Andrea Fiorino, eL Jay & Tomáš Kedzior - baskytara)
http://www.fiorino.dj/download/mp3/af-mastermix-178.mp3 (Club 007, Hradčany u Tišnova, A. Fiorino, eL Jay & T. Kedzior)
Residentním klubem party je brněnské 7. nebe, kde se Mastermix Live! koná přibližně jednou za 3 měsíce. Od února roku 2009, kdy byl
koncept uveden v život, proběhlo už více než 20 dílů noci Mastermix Live!, a to nejen ve svém domovském klubu, ale také například
ve Vídni, Bratislavě, Ostravě nebo Olomouci. Během léta 2009 se uskutečnily také 3 „open air“ díly nazvané Mastermix Live! Summer
Edition v prostorách Mandarin Beach Baru na brněnském koupališti Dobrák.
Videa z jedné z Mastermix Live! parties z brněnského klubu 7. nebe můžete shlédnout zde:
http://www.youtube.com/watch?v=crCPuGUuopg
http://www.youtube.com/watch?v=6VfeQkYt1Ac
http://www.youtube.com/watch?v=5QmB_X3XiJk
Součástí konceptu je také dodání grafiky ke konkrétní party ve všech potřebných formátech (leták, plakát, webový banner apod.),
PR podpora na stránkách www.fiorino.dj, spřízněných internetových serverech zaměřených na taneční hudbu (rave.cz, techno.cz, poslouchej.net apod.) a na sociální síti Facebook nebo několik desítek promo CD pořadu Andrea Fiorino Mastermix pro návštěvníky party.
V případě Vašeho zájmu o hostování party ve Vašem klubu, nebo jakýchkoliv dotazů k ní, nás neváhejte kontaktovat.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi.
S pozdravem za realizační tým
Andrea Fiorino
+420 608 708 908
andrea@fiorino.dj
www.fiorino.dj

