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Zmienia się status quo festiwali. Z wydarzeń dedykowanym nastolatkom
przeobraziły się w interdyscyplinarne spotkania wokół muzyki, sztuki i tematów
społecznych. Nie dziwi więc, że są one dla nas dużą trendową inspiracją.
Mimo, że w większości możecie nasz zespół spotkać na festiwalach designu czy
konferencjach naukowych, to w okresie letnim naszą aktywność dzielimy jeszcze
pomiędzy festiwale muzyczne. W tym roku w poszukiwaniu trendów i inspiracji
nasz zespół uczestniczył między innymi w North Sea Jazz Festival, OFF Festival,
SaltWave Festival czy Open’er Festival.
Tym samym 33 numer raportu Trend Signals poświęcamy festiwalom.
Zdefiniowaliśmy 10 trendów, które w naszej opinii najlepiej obrazują zmiany, jakie
dostrzec można na festiwalach.
Każdy trend został uzupełniony o case studies ze świata oraz z Polski. Oprócz
tego, w raporcie znajdziecie także komentarze ekspertów oraz wypowiedzi
festiwalowiczów, którym zadaliśmy nie tak łatwe (jakby się mogło wydawać)
pytanie: „Po co jeździsz na festiwale?”.
To, co wyjątkowo cenne w tym raporcie to przeprowadzone na szeroką skalę
przez Selectivv (specjalnie na potrzeby tego raportu) badanie polskich
festiwalowiczów. Jego wyniki przestawione zostały w poszczególnych trendach.
Mamy nadzieję, że po tej lekturze zdążą jeszcze Państwo wybrać się na jakiś
festiwal.
Życzymy wielu inspiracji,
zespół infuture
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Komentarz do badań polskich festiwalowiczów
przeprowadzonych przez infuture institute i Selectivv
4

TrendSignals #33: Festival Inspirations — infuture.institute

Jako firma Selectivv zajmujemy się gromadzeniem i analizą danych pozyskanych
z urządzeń mobilnych. Nasze narzędzia pozwalają na lepsze poznanie badanych
grup, w tym określenie ich zachowań społecznych czy konsumenckich. Dzięki
analizie danych ze smartfonów, możliwe jest efektywniejsze dopasowanie działań
komunikacyjnych czy inwestycyjnych i podejmowanie lepszych decyzji
biznesowych, odpowiadających na potrzeby konkretnych grup.
Tym razem, specjalnie na potrzeby raportu TrendSignals, przebadaliśmy 214 tys.
użytkowników urządzeń mobilnych, którzy podczas polskich festiwali muzycznych
korzystali ze smartfonów z aplikacjami zawierającymi reklamy. Dane zostały
zebrane pasywnie, w trakcie tegorocznych edycji Open’er Festival, OFF Festival,
Audioriver oraz Orange Warsaw Festival. Otrzymane wyniki zostały porównane ze
średnią dla poszczególnych kategorii, obliczoną na podstawie danych z bazy
Selectivv DMP z okresu dwunastu miesięcy poprzedzających badane wydarzenia.
Podczas analizy zgromadzonych danych, największym zaskoczeniem okazał się
wzrost o ponad 232% poziomu używania aplikacji social media przez uczestników
festiwali, w porównaniu do średniego dnia w roku. Tak znaczący wzrost mógł być
spowodowany wrzucaniem zdjęć i relacji, mających poinformować znajomych i
fanów, gdzie się znajdujemy, a następnie sprawdzaniem komentarzy i reakcji na
nie, jak również tzw. efektem FOMO – a więc strachem, że coś nas ominie w social
mediach.
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Co ciekawe, sam udział w festiwalu muzycznym nie generował jednak
zwiększenia liczby instalacji aplikacji social media. Z uzyskanych
danych wynika, że użytkownicy urządzeń mobilnych nie instalowali
aplikacji z powodu wyjazdu – zazwyczaj mieli już je wcześniej.
Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku aplikacji umożliwiających
identyfikację wykonawcy czy tytułu utworu, na podstawie
zarejestrowanego fragmentu dźwięku. Festiwale nie spowodowały
znaczącego zwiększenia instalacji aplikacji Shazam, natomiast osoby
które już ją miały, uruchamiały ją 20% częściej niż zazwyczaj.
Oczywiście nie jest nowością, że uczestnikami festiwali muzycznych są
osoby młode, często nieposiadające dzieci. Wśród zgromadzonych
przez Selectivv danych widzimy natomiast spory udział osób
używających aplikacji randkowych (14,20%), czyli prawdopodobnie
poszukujących partnera.
W ciągu ostatnich 3 tygodni poprzedzających wyjazd na festiwale,
spora cześć z osób (32%) korzystała również z aplikacji turystycznych
(np. Skyscanner, Kayak, Booking). Oznacza to, że mogli oni częściowo
organizować swój wyjazd za pośrednictwem smartfona. Ponad 73%
uczestników festiwali używa aplikacji streamingowych do słuchania
muzyki, jak Spotify, Dezeer, Tidal itp.

Ciekawe zjawisko zaobserwowaliśmy natomiast wśród uczestników
tegorocznego festiwalu Open’er. Z uwagi na awarię, przestał działać
m.in. Instagram – nie wczytywały się zdjęcia, nie można było również
umieszczać stories na swoich profilach. Sprawdziliśmy, więc co w tym
czasie robili uczestnicy festiwalu. Ze zgromadzonych przez nas
informacji wynika, że 21,42% uczestników reinstalowało aplikację, a więc
usunęło ją i ponownie zainstalowało. Natomiast 9,42% uczestników
zdecydowało się na wyszukiwanie i instalację tzw. aplikacji zastępczych
(Instagram Alternative), oferujących również dostęp do Instagrama ale
przez zewnętrzne aplikacje.
Jak widać, aplikacje social media są obecnie ważną częścią życia. Z
przeanalizowanych przez Selectivv danych wynika, że potrzeba
udostępniania informacji o tym gdzie jesteśmy i co w danej chwili robimy
jest nieodłącznym elementem spędzania wolnego czasu. Otwartym
pozostaje pytanie, ile miejsca pozostaje uczestnikom festiwali
muzycznych na prawdziwe delektowanie się muzyką i atmosferą danego
wydarzenia.”

Dominik Karbowski, co-CEO Selectivv
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NOW NEW NEXT

IMMERSIVE ART

TREND IN ACTION:

To trend, który mówi o połączeniu sztuki
i technologii. Instalacje i interwencje
artystyczne wpisujące się w ten trend często
angażują odbiorcę, który poprzez
doświadczenie sztuki staje się jej współtwórcą.
Często widzimy dziś instalacje artystyczne
poza galeriami sztuki, np. w przestrzeni
publicznej czy na festiwalach. Pełnią tam one
często funkcję nośnika informacji o danym
zjawisku lub problemie społecznym, a ich rolą
jest budowanie współuczestnictwa i
sieciowanie wokół danego tematu.
Technologie, na które warto zwrócić uwagę w
kontekście tego trendu, to VR, AR, MR, AI,
technologia 360 stopni czy dźwięk 3D.

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

Balloon Chain

Sónar +D

Loom Festival

Na tegorocznym festiwalu Coachella pojawiła się
niezwykła instalacja artystyczna. Balloon Chain
może wznieść się na wysokość ponad 800
metrów, a dzięki zastosowaniu oświetlenia LED
jest widoczna z daleka, zarówno w dzień, jak i w
nocy. Jej celem jest budowanie festiwalowej
społeczności przez zaangażowanie we wspólne
tworzenie instalacji, której ramy tworzy
festiwalowe niebo.

Na hiszpańskim festiwalu Sónar technologie
zmieniają sposób kontaktu ze sztuką. Dzięki
wydarzeniu Sonar+D (które od 7 lat jest już stałą
częścią festiwalu), artystyczna twórczość
poddawana jest innowacjom i eksperymentom.
Wydarzenie obejmuje m.in. interaktywne występy,
immersyjne instalacje czy warsztaty z
technologiem dźwięku 3D, specjalistą od AI czy
fizykiem kwantowym.

Loom Festival to interdyscyplinarne wydarzenie,
którego program tworzony jest w oparciu o
inspirację synestezją (kojarzenie ze sobą wrażeń
pochodzących od różnych zmysłów). Jedną z
artystek tegorocznej edycji jest Moon Ribas,
artystka, która wszczepiła w swoje ciało czujnik
sejsmiczny, pozwalający jej odczuwać trzęsienia
ziemi poprzez wibracje w ciele.

S O W H AT ?
• Sztuka na festiwalu jest sposobem do
budowania zaangażowanej społeczności,
którą oprócz podobnego gustu
muzycznego łączą wspólne idee i
wartości.

• Marki coraz częściej zapraszają artystów
do tworzenia na festiwalach artystycznych
przestrzeni, używając instalacji
artystycznych jako nowych form
komunikacji swoich wartości.

• W ramach trendu Immersive Art
prezentowane są także instalacje i
performance opierające się na
multisensoryczności i synestezji.
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POLAND
TREND IN ACTION:

panGenerator x Męskie Granie

panGenerator, kolektyw twórców sztuki nowych mediów, specjalnie dla festiwalu
Męskie Granie stworzył interaktywną instalację artystyczną. Instalacja uruchamia się
podczas gry na bębnach. Dźwięki bębna aktywują fale świetlne, które zatrzymują
i rozprzestrzeniają w centralnym punkcie instalacji - wielkim balonie z helem.
W zależności od mocy grania na instrumencie, generowane fale są dłuższe i krótsze.
Uzależnione jest to od aktywności pojedynczych osób.
ZOBACZ
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A B O U T # I M M E R S I V E A R T:

PanGenerator od samego początku swojej działalności tworzył
projekty w których interakcja z publicznością była kluczowym
komponentem. Niejako w opozycji do mainstreamowej sztuki
współczesnej, która nieprzygotowanego odbiorcę ma zwykle w
głębokiej pogardzie, staramy się tworzyć sytuacje artystyczne, które
dzięki dobrze zaprojektowanemu interfejsowi, angażują publiczność
do aktywnego współuczestnictwa w miejsce biernej obserwacji.
To podejście świetnie sprawdza się w kontekście festiwali
muzycznych, szczególnie że festiwalowa publika składa się w coraz
większym stopniu z generacji dla której interakcja, za sprawą
dynamicznego rozwoju mediów elektronicznych na przestrzeni
ostatnich 20 lat, jest czymś naturalnym a wręcz oczekiwanym.
Trend wzbogacania festiwali muzycznych o sztuki wizualne i
immersyjne interaktywne instalacje jest widoczny już od kilku lat,
powoli wkracza również do Polski, między innymi dzięki naszym
działaniom.
W zeszłym roku mieliśmy przyjemność stworzyć projekt dla
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na potrzeby
organizowanej przez nią pierwszej edycji festiwalu MDF. Nasza
instalacja - SPIRALALALA - przemieniała charakterystyczną spiralną
klatkę schodową Filharmonii w interaktywny “instrument”
transformujący głosy publiczności - to m. in. za ten projekt
otrzymaliśmy Paszporty POLITYKI.

Natomiast nasz najnowszy projekt to interaktywna rzeźba świetlna na 10
edycję Męskiego Grania - tutaj interfejs stanowią bębny, które uderzane
przez publiczność generują świetlne impulsy przemieszczające się w
przestrzeni, by w końcu trafić na powierzchnię 3-metrowego balonu
(symbolicznej “kropki nad Ż”). W przypadku tego projektu interakcja
była kluczowym założeniem, chcieliśmy stworzyć otwarte, inkluzywne
doświadczenie pozwalające na zabawę dźwiękiem - stąd bębny, nie
stawiające mentalnej bariery wejścia jak bardziej “zaawansowane”
instrumenty. Bardzo nagradzające było dla nas obserwowanie tłumów
ludzi czerpiących radość z tak prostej i naturalnej interakcji, która
jednocześnie tworzyła abstrakcyjną wizualną formę, widoczną z daleka
na terenie całego festiwalu.
Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma dużymi festiwalami dotyczące
interaktywnych projektów artystycznych na kolejny letni sezon, można
więc mieć nadzieję że ten trend będzie rozwijał się w najbliższej
przyszłości.

Jakub Koźniewski, panGenerator - projektant i artysta nowych mediów. Współzałożyciel
kolektywu panGenerator, w ramach którego tworzy pionierskie projekty na przecięciu sztuki,
designu i nowych technologii. Współtworzone przez niego instalacje i obiekty pokazywane są
na wystawach i festiwalach na całym świecie – Milan Design Week, Ars Electronica, SXSW,
NODE, Pause Fest Melbourne, WRO media art biennale, Łódź Design, Warszawska Jesień.
Zdobywca Złotego Lwa w Cannes i laureat Paszportów POLITYKI w Kulturze Cyfrowej.
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Why do you go to festivals?
I always look at a concert as "the moment of truth".
Albums, recorded music are to me like postcards from
a beautiful place, attending a concert/festival,
experiencing someone's music live is being there
at that beautiful place.
Petar, 31
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NOW NEW NEXT

INCLUSION
& DIVERSITY

TREND IN ACTION:

Trend wskazujący na akceptację inności i
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na
płeć, wiek, pochodzenie, orientację seksualną,
stan zdrowia, wyznanie czy poglądy.
Także w kontekście festiwali, trend ten
przejawia się wielopoziomowo. Dotyczy
zarówno społeczności LGBT+, osób
niepełnosprawnych czy marginalizowanych.
W kontekście osób niepełnosprawnych,
logistyka festiwali wydaje się być pierwszą
rzeczą, która powinna być dopracowana dla
zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa dla
przedstawicieli tej grupy. Rośnie liczba
informacji do niej skierowanych (dedykowane
informacje na stronie internetowej,
udogodnienia związane z dojazdem czy
parkingiem, osobnymi strefami opieki,
specjalnymi liniami telefonicznymi), ale w
dalszym ciągu poziom tych udogodnień jest za
niski.

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

In My House Festival

Primavera gender equality

Maha against violence

In My House to seria mini-festiwali w ramach
Manchester International Festival,
organizowanych przez mieszkańców w ich
domach. W tym roku, w ramach cyklu John, Tim i
Lizzie zaprosili sąsiadów i przyjaciół do swojego
domu w Failsworth, gdzie zaprezentowali
instalacje muzyczne podkreślające
międzynarodowy problem dyskryminacji
uchodźców, osób LGBT+ i osób bezdomnych.

Odbywający się w Hiszpanii festiwal Primavera
Sound promuje wartości równości płciowej
w muzycznych line-upach. Podczas gdy wiele
organizowanych festiwali planuje wyrównać
liczbę wykonawców pod względem ich płci
(50/50) do 2022 roku, to już tegoroczna edycja
Primavera Sound zgromadziła 226 muzycznych
wykonawców, z czego ponad 50% stanowią
kobiety.

Podczas Maha Festival organizowane są
tłumaczenia koncertów na amerykański język
migowy (ASL). Wystarczy, że osoba niesłysząca
lub niedosłysząca wyśle prośbę do
organizatorów, którzy oprócz tłumaczenia
koncertów mogą zorganizować także wsparcie
tłumacza w innych strefach festiwalu.

S O W H AT ?
• Żyjemy dziś w gospodarce opartej na
innowacji, której główną wartością jest
różnorodność.

• Badania potwierdzają, że firmy kierujące
się założeniami inkluzywności mają 1,7
razy więcej szans na stanie się liderem
innowacyjności w swojej branży.

• Maha Festival we współpracy z Fundacją
Kobiet z Omaha stworzył Kodeks
Postępowania Maha, w którym zachęca
do zerowej tolerancji dla agresji i
dyskryminacji.
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POLAND
TREND IN ACTION:

Mastercard x Pol’and’Rock Festival

Podczas tegorocznej (jak i również zeszłorocznej) edycji Pol’and’Rock Festival
w strefie Mastercard osoby niesłyszące miały możliwość wypożyczenia specjalnych
plecaków Sound Touch Set, które pozwalały im poczuć muzykę. Plecaki były
wyposażone w subwoofery, słuchawki z przewodzeniem kostnym oraz przekaźniki,
które transmitowały muzykę na żywo. Trend widoczny jest również na Orange Warsaw
Festival czy Open’er Festival, gdzie z roku na rok dostępność dla osób z
niepełnosprawnościami jest coraz większa.

ZOBACZ
12
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ABOUT #INCLUSION&DIVERSITY

INFUTURE INSTITUTE: Czy trend Inclusion & Diversity jest Ciebie
widoczny?
WOJTEK SAWICKI: Głównie dostrzegam go w przestrzeni internetowej,
w kampaniach reklamowych zagranicznych marek. W życiu codziennym
stosunkowo rzadko spotykam się z tym zjawiskiem, szczególnie
w Polsce. Myślę, że czeka nas wszystkich jeszcze wiele pracy, zanim ten
trend na stałe zagości w polskiej debacie publicznej.
II: Co składa się, że z Twojej perspektywy na to, że festiwal jest udany?
WS: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby uwzględniał potrzeby osób
z niepełnosprawnościami. Jeśli ten warunek jest spełniony, to dopiero
wtedy mogę w pełni skupić się na występach moich ulubionych artystów.
Najczęściej stykam się z koniecznością pokonywania dużych,
pofałdowanych odległości między scenami i ograniczonym polem
widzenia na koncertach.
II: Jakie są doświadczenia, które pamiętasz z festiwalu?
WS: W moich wspomnieniach z festiwali przeważają bardzo pozytywne
odczucia. Jeżdżę na nie, żeby posłuchać muzyki na żywo i spotkać się
ze znajomymi, czyli pewnie tak jak większość festiwalowiczów.

II: A dlaczego jeździsz na festiwale?
WS: Bo przebywanie wśród ludzi, którzy podzielają moją muzyczną
pasję sprawia mi wiele przyjemności. Dlatego będę się na nich pojawiał,
dopóki zdrowie mi pozwoli.
II: Czy podczas festiwali towarzyszą Ci jakieś obawy?
WS: Zawsze z tyłu głowy mam świadomość tego, że w każdej chwili
może dotknąć mnie jakaś zapaść fizyczna. Jednak jak na razie nic
poważniejszego mi się nie stało i liczę, że tak pozostanie, bo mam
jeszcze wielkie plany związane z festiwalami. Chciałbym w przyszłości
zorganizować swój albo chociaż odpowiadać za program artystyczny
jednego z nich.

Wojtek Sawicki - krytyk muzyczny, absolwent filozofii Uniwersytetu
Gdańskiego. Wieloletni naczelny portalu muzycznego Porcys. Obecnie
prowadzi listę przebojów Carpigiani i instragramowy projekt Life On
Wheelz, który walczy z ableizmem (dyskryminacją ze względu na
niepełnosprawność).
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Po co jeździsz na festiwale?
Posłuchać na żywo wybranych i skrzętnie
przesłuchany wykonawców. Żeby się muzycznie
nasycić, nakarmić, poobserwować innych
uczestników festiwalu, pomyśleć
o upływającym czasie. Pomedytować, pomyśleć
w oderwaniu od codzienności, wyciszyć się,
wzruszać.
Joanna, 28
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NOW NEW NEXT

CONNECTED FESTIVAL

TREND IN ACTION:

Trend Connected Festival to obecność
innowacyjnych technologii na festiwalach,
których zadaniem jest wzmocnienie
doświadczeń (festival-goer experience) i
budowanie społeczności festiwalowej nie tylko
na czas trwania wydarzenia.
Zmienia się status quo festiwali. Dzieje się tak
m.in. ze względu na zmieniające się potrzeby
uczestników. Bardzo silny wpływ na tę zmianę,
mają technologie. FOMO, czyli Fear Of Missing
Out, to obawa przed tym, że coś nas omija. W
świecie digitalizacji i mediów
społecznościowych nie jesteśmy w stanie
nadążyć za informacjami, a co za tym idzie, we
wszystkim uczestniczyć. Aplikacje pełnią
funkcję organizerów, pomagając nam
uporządkować swoje plany, ale powodują też,
że stajemy się od nich zależni i coraz trudniej
funkcjonować nam w świecie analogowym.

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

Bose na Melt Festival

OMF i blockchain

Festival Mode

Kolekcja okularów przeciwsłonecznych marki
Bose to okulary z wbudowanymi głośnikami
audio, które umożliwiają słuchanie muzyki w
innowacyjny, nieinwazyjny sposób. Muzyka, która
dociera ze słuchawek, słyszana jest jedynie
przez noszącego okulary użytkownika. Na
tegorocznym Melt Festival okulary te nosiły m.in.
gwiazdy festiwalu (Kwes czy Tiffany Calver).

OMF (Our Music Festival) opracowuje system,
który ma na celu zdecentralizowanie festiwali
przy wykorzystaniu technologii blockchain.
System ma nagradzać uczestników, fanów
i artystów za udział w festiwalu i przekazanie
feedbacku. W zamian za feedback, użytkownicy
otrzymują tokeny, które mogą wymienić na bilety
na kolejny festiwal objęty systemem OMF.

Tinder uruchomił opcję Festival Mode. Nowa
funkcja pozwala na dodanie do swojego profilu
specjalnej odznaki, która informuje, na jakim
festiwalu aktualnie znajduje się użytkownik
aplikacji, ułatwiając sparowanie się z kimś,
kto również uczestniczy w danym wydarzeniu.

S O W H AT ?
• Festiwale to świetnie miejsce do
testowania innowacji. Warto wziąć to pod
uwagę przy planowaniu badań z
udziałem tej grupy (osób, które
uczestniczą w festiwalach).

• Dzięki technologiom festiwale mogą mieć
stały kontakt ze swoją społecznością i
angażować np. w tworzenie programu.
Warto inspirować się tą praktyką.

• W 2018 roku Tinder zanotował wzrost
instalacji i korzystania z aplikacji podczas
dwóch brytyjskich festiwali (Lovebox i
British Summer Time Festival), co stało się
podstawą do stworzenia nowej funkcji.
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POLAND
TREND IN ACTION:

Aplikacje, płatności bezdotykowe & that’s all

W przypadku Polski trend Connected Festival realizowany jest na podstawowym
poziomie, tj. dedykowanych aplikacji festiwalowych i płatności bezdotykowych.
Daleko nam jeszcze do rozwiązań proponowanych przez np. Melt Festival czy Our
Music Festival. Co prawda swoje aplikacje mają już największe polskie festiwale (OFF
Festival, Open’er Festival, Tauron Nowa Muzyka czy Audioriver), ale żaden z festiwali
nie udostępnia informacji, jaki procent festiwalowiczów z nich korzysta. Z kolei
bezdotykowe płatności realizowane za pomocą opasek płatniczych dostępne były
kilka lat temu np. na Orange Warsaw Festival i Open’er Festival.
ZOBACZ
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A B O U T # C O N N E C T E D F E S T I VA L

Social media, a zwłaszcza Instagram są dziś nieodłączną częścią
festiwalowego życia. Ma to swoje dobre, ale też złe strony. W ostatnim Fast
Company ukazał się artykuł dotyczący tego, jak uczestnicy festiwalu Burning
Man komercjalizują swoją obecność tam, choć tak naprawdę samo wydarzenie
z założenia ma być przecież antykomercyjne.
Z badań zrealizowanych dla nas przez Selectivv wynika, że wykorzystanie
aplikacji socialmediowych podczas festiwali wzrasta aż o 232%
w porównaniu do średniego dnia w roku. Z jednej strony uczestnicy festiwali
dzielą się tym, gdzie są i co robią, z drugiej sprawdzają reakcje swoich
znajomych na zamieszczane przez siebie treści.
Podczas NSJ wyraźnie było widać różnicę w korzystaniu z aplikacji
i smartfonów przez młodsze i starsze grupy wiekowe. Starsze osoby zrobiły
jedno, dwa zdjęcia na początku koncertu i potem może jeszcze kilka razy
w trakcie najbardziej znanych utworów. Młodsze osoby nie rozstawały się ze
smartfonem przez cały czas trwania koncertu. Nie tylko robiły zdjęcia, kręciły
wideo, ale także relacjonowały cały koncert znajomym na WhatsApp.

Natalia Hatalska
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Po co jeździsz na festiwale?
Na festiwale jeżdżę po to by pójść na przypadkowy
koncert który okaże się czymś w czym się zakocham,
a potem będę tęsknił za tym przez kolejny rok.
Jednocześnie robiąc sobie detoks od codziennego
zgiełku.
Łukasz, 30
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To tylko wycinek
pełnego raportu TrendSignals.
Pełna wersja dostępna w subskrypcji.

Raporty inspiracyjne TrendSignals w subskrypcji

CO MIESIĄC W RAPORTACH TREND SIGNALS:

INNY TEMAT
I ŹRÓDŁO
INSPIRACJI
•
•
•
•
•

CES
Cannes Lions
Eurobest
Young & Forever Young
Immersive Entertainment

NOWE TRENDY
I EWOLUCJA
OBECNYCH

TRENDS IN ACTION
W WYBRANEJ
KATEGORII

NAJCIEKAWSZE
AKTYWNOŚCI
W SOCIAL MEDIACH

•
•
•
•
•

• także w wybranej
kategorii rynkowej

Do wyboru:
Finanse / bankowość
FMCG / Retail
Beauty
Telkom

DZIESIĄTKI
UŻYTECZNYCH
CASE STUDIES

SO WHAT KONSEKWENCJE
DLA RYNKU

Raporty inspiracyjne TrendSignals w subskrypcji

ZAMÓW SUBSKRYPCJĘ RAPORTÓW:

1

2

3

WYBIERZ
INTERESUJĄCY
CIĘ OBSZAR:

ZAMÓW ROCZNĄ
SUBSKRYPCJĘ:

OTRZYMUJ INSPIRACJE
RAZ MIESIĄCU.

•
•
•
•

• Wartość: 1 500 zł / raport / miesiąc
• Płatność na podstawie FV
po otrzymaniu każdego raportu
• Możliwość anulowania subskrypcji
w każdym momencie

• Z raportu mogą korzystać
wszyscy pracownicy firmy bez
ograniczeń ilościowych
• Raport dostarczany jest pod koniec
każdego miesiąca

Finanse / bankowość
FMCG / Retail
Beauty
Telkom

Kontakt:
Marek Gawdzik
Head of Business Development
marek.gawdzik@infuture.institute

zamów
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