Nastop Slovenije na Expo Gate, Milano
21-22 marec 2015

Expo Gate Milano predstavljata 2 stekleni piramidi, postavljeni v središče mesta Milano (peš cona)
med gradom in stolon cerkvijo. Ena piramida v velikosti 250 m2 je na voljo Sloveniji v terminu 21 in 22
marec 2015 (sobota in nedelja). Piramidi sta odprti za obiskovalce med 10. uro zjutraj in 8. uro
zvečer (po potrebi mogoče podaljšati).
Postavitveni koncept : v piramidi so postavljeni predstavitveni pulti, veliki oder in kino postavitev
stolov, ki jih bo mogoče po potrebi umakniti za nemoteno izvajanje promocijskih aktivnosti. Nad
odrom bo velik zaslon, dodatno bo dogajanje na odru ali druge video vsebine projicirane na stene
piramide (glej sliki). V zunanjosti bo montiran dodaten zaslon na steni piramide (TBC), prav tako je
možno izvajati glasbene, plesne in druge animacijske nastope na trgu zunaj (obstaja pa prepoved
polaganja odra ali drugih elementov na trgu).

Programski koncept: Vsem regijam ponujamo promocijski pult v piramidi za predstavitev regijske
ponudbe ter nastop na odru v piramidi v dolžini cca. 30 min. Regijski nastop naj vključuje predstavitev
znamenitosti regije prek pripovedovanje zgodbe, bodisi show cooking, predstavitev kulturne tradicije
(klekljanje, izdelava pisanic, druga domača obrt, folklora …) ali kakšna druga animacija. Celotno
dogajanje bo povezoval dvojezični moderator, dogajanje bo projicirano na zaslonu. Koncept
dogajanja na odru se bo ponovil v soboto in nedeljo, poljubno lahko spremenite predstavitev
naslednji dan.
Cilj nastopa bo obiskovalcem z nastopom prenesti zgodbo regije. Pri tem bo z vodenimi vprašanji
pomagal voditelj.
Namig: Organizatorji so nam svetovali, da veliko pozornosti med turisti privabijo predstavitve lokalne
kulinarike, degustacije, glasbeni nastopi in drugo živo dogajanje v piramidi in na trgu zunaj. Zaželene
so tudi različne delavnice za otroke (izdelava pisanic, oblikovanje gline …) in drugo interaktivno
dogajanje, ki vključuje in angažira mimoidoče turiste.
Pričakovani obiskovalci: družine z otroki, popotniki in priložnostni obiskovalci ter prebivalci mesta
Milano. Piramida lahko naenkrat sprejme 150 obiskovalcev.
Ponudba: regijam je na voljo predstavitvena(pult, zasloni in druga oprema) in tehnična infrastruktura
(električni priključki, ozvočenje z mikrofonom, voda, WI-FI, osnovno čiščenje in varovanje). Celotno
dogajanje v okviru Expo Gate bo medijsko podprto v slovenskih in italijanskih medijih.
Rok: Interes za sodelovanje sporočite do petka, 6. februarja 2015.
Dodatne informacije: g. Gorazd Skrt, gorazd.skrt@spiritslovenia.si, +39 348 2262089.

