
בריכת הסולטן 
ירושלים

מיתוג ראשי לאירועים במתקן/ קול קורא לקבלת חסות



בבריכת הסולטן מתקיימים מידי שנה  . ספטמבר-של המתחם הינה אפרילעונת הפעילות 

:ביניהם, עשרות אירועים

ימים רצופים שלפסטיבל אומנות ואמנות  11–פסטיבל חוצות היוצר 
האמניםעם מיטב 

רמי וריטה ועוד רבים, חנן בן ארי, שלמה ארצי–מופעי במה של מיטב אמני ישראל 
אירועי שלח ועוד, הסוכנות היהודית-אירועים לגופים מוסדיים , פסטיבל הסרטים

מי אנחנו

בריכת הסולטן ירושלים  

.אחד האתרים המרהיבים בישראל ובעולם כולו

כאחד ממאגרי  ( סולימן המפואר)מני סולימאן הראשון 'י הסולטן העות"ע16-הבריכה נבנתה במאה ה

משמשת כיום כמתחם תרבות לאירועים  . שופצה על ידי הקרן לירושלים1978בשנת . המים לתושבי העיר

מקומות6,000-פתוחים של עד כ



חברת אריאל
ניהול מתקני  , חברת בת של עיריית ירושלים העוסקת בהפקת אירועים רבי משתתפים, "אריאל"בריכת הסולטן מנוהלת על ידי חברת 

לחיזוק אירועי התרבות בירושליםאריאל פועלת רבות . שירותים שונים לאגפי העירייה השונים ועוד, ספורט

.יחודייםיוזמת התקשרויות ופרויקטים 

בריכת הסולטן  –אריאל קיבלה לידה את ניהול המתקן 2008בשנת 

בין האירועים  . חלקו הדרומי של מתחם התחנה, היכל הפיס ארנה, אצטדיון טדי: המתקניםאריאל אמונה על ניהול, בנוסף לכך

:שהתקיימו במתקנים

טקס פתיחת המכביה

שנה לירושלים  50חגיגות 

הופעות בינלאומיות

(מתנפחי מים לכל המשפחה, החלקה על הקרח)מתחמי קיץ 

(למרגלות העיר העתיקה, מרחב ציבורי)1פורמולה 

...ועוד



חוצות היוצר

שנה בהפקה מלאה של חברת אריאל40-אירוע הדגל של בריכת הסולטן המתקיים למעלה מ

איש100,000-כמות קהל של כ*–האמניםימים רצופים שלפסטיבל אומנות ואמנות עם מיטב 11, מופעים11
אוכל ומוסיקה, הפנינג של אומנות, אירוע שהוא חוויה גדולה

2021לפי נתוני מכירות חברת הכרטיסים לשנת *

*מצורף בנפרד2021סרטון חוצות היוצר *



חוצות היוצר: פרסומים

קמפיין ארצי

איש2,000,000-חשיפה פרסומית ארצית מוערכת של למעלה מ
2,425,000–ואינסטגרםפייסבוקחשיפה כוללת קמפיין : דיגיטל

3,397,890–גוגל קמפיין באנרים 
456,790-גוגל קמפיין הקלקות

- Offline שלטי חוצות ברחבי ירושלים, בגלגלצחלוקת כרטיסים , עיתון ישראל היום בבלעדיות  ,
...קמפיין רדיו ארצי ועוד



מופעים-בריכת הסולטן

מופעים בינלאומיים  , מופעים שונים של מיטב אמני ישראל
חנן בן ארי, אייל גולן, שלמה ארצי, מופעי סליחות

פורטיסחרוף, רמי וריטה: מופעים בפריסה ארצית ובירושלים מתקיימים בבריכת הסולטן לדוגמא
ערב פתיחה-פסטיבל הסרטים הבינלאומי

(אירועי שלח ועוד, הסוכנות היהודית)אירועים לגופים מוסדיים 

:ובמספרים
.איש 102,000קהל של כ "סה, איש בממוצע למופע6,000-כמות קהל של כ–מופעים 17

.  איש3,000,000-כחשיפה פרסומית ארצית מוערכת של 



בריכת הסולטן

מופעים



שטחי פרסום/ אלמנטים פרסומיים
לנותן החסות החדש



לכלל האירועים–שטחי פרסום / אלמנטים פרסומיים

בחודש יוני )שער ראשי ממותג לאורך כל עונת הפעילות 1.
(לאחר אירועי הזיכרון. לערך



לכלל האירועים-שטחי פרסום / אלמנטים פרסומיים

מ"ס5.3*5שלט שמשונית בגודל . 2



לכלל האירועים  -שטחי פרסום  / אלמנטים פרסומיים

(מדבקות בגב המושבים. 3



לכלל האירועים-שטחי פרסום  / אלמנטים פרסומיים

דגלים קשיחים המקיפים את בריכת הסולטן מבפנים40-כ. 4



יריד חוצות היוצר–שטחי פרסום / אלמנטים פרסומיים

למשך כל יריד חוצות היוצרדוכן חווייתי מטעם נותן החסות . 5



יריד חוצות היוצר–שטחי פרסום / אלמנטים פרסומיים

למשך כל יריד חוצות היוצר אפשרות לפעילות תוכן נוספת מטעם נותן החסות . 6
במידה וההצעה תתקבל ותתאים לעולם התוכן והקהל של היריד



פרסום על גבי מסכי הצדי במה לפני ואחרי המופע  . 6
מזמן הפרסום10%. בחוצות היוצר

יריד חוצות היוצר-שטחי פרסום / אלמנטים פרסומיים



יריד חוצות היוצר-שטחי פרסום/ אלמנטים פרסומיים

יריד חוצות היוצרמכלל הפרסומים של 5-10%שטח פרסום של . 7

פרט לבאנרים קטנים מאוד  *
. ישולב לוגו בלבד–בדיגיטלפרסומים *



בעת הרכישה במשרד הכרטיסים הנבחר–פרסום על גבי הכרטיס . 6

יריד חוצות היוצר-שטחי פרסום / אלמנטים פרסומיים



יריד חוצות היוצר -שטחי פרסום/ אלמנטים פרסומיים

:אתר חברת אריאל

באתר חברת אריאל בדף המיועד למתקן  ( באנר או צורת פרסום אשר תהיה מקובלת על שני הצדדים)פרסום נפרד 

בריכת הסולטן–

הייעודי" יריד חוצות היוצר"באתר ( באנר או צורת פרסום אשר תהיה מקובלת על שני הצדדים)פרסום נפרד 



:רשימת אלמנטים המוצעים לנותן החסות

:לכלל האירועים
(לאחר אירועי הזיכרון. החל מחודש יוני לערך)שער ראשי ממותג לאורך כל עונת הפעילות •
מ"ס5.3*5שלט שמשונית בגודל •
(מדבקות בגב המושבים•
דגלים קשיחים המקיפים את בריכת הסולטן מבפנים40-כ•

:היוצרליריד חוצות 
למשך כל יריד חוצות היוצרדוכן חווייתי מטעם נותן החסות •
אפשרות לפעילות תוכן נוספת מטעם נותן החסות במידה וההצעה תתקבל ותתאים לעולם התוכן והקהל של היריד•
מזמן הפרסום10%. בחוצות היוצרפרסום על גבי מסכי הצדי במה לפני ואחרי המופע •
יריד חוצות היוצרמכלל הפרסומים של 5-10%שטח פרסום של •

פרט לבאנרים קטנים מאוד*
. ישולב לוגו בלבד–בדיגיטלפרסומים *

בעת הרכישה במשרד הכרטיסים הנבחר–פרסום על גבי הכרטיס •
–באתר חברת אריאל בדף המיועד למתקן ( באנר או צורת פרסום אשר תהיה מקובלת על שני הצדדים)פרסום נפרד •

" יריד חוצות היוצר"באתר ( באנר או צורת פרסום אשר תהיה מקובלת על שני הצדדים)פרסום נפרד + בריכת הסולטן  
הייעודי



.תודה רבה


