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Locație: AEROPORTUL BRAȘOV- GHIMBAV 

Un eveniment sustinut de:                                                                                                            

                                         

Prezentare eveniment 

Festivalul se va desfășura în perioada 31 mai - 2 iunie 2019 pe pista Aeroportului Brașov-

Ghimbav si pe aerodromul Ghimbav. 

Fiecare zi a evenimentului va fi completata de atractii cu specific aviatic (plimbari cu avionul 

deasupra Brasovului, salturi  de agreement cu parasuta, plimbari cu baloanele). Pe 1 Iunie, 

pe langa cele enumerate, se alatura demonstratiei Mig-ul 21 Lancer, culminand in data de 2 

iunie cu Show-ul aviatic complex, totul bine organizat de către Academia Forţelor Aeriene 

„Henri Coandă”, în parteneriat cu Aeroclubul României şi cu Şcoala Superioară de Aviaţie cu 

ocazia celei de-a XXI-a ediţie a Conferinţei Internaționale „Scientific Research and Education 

in the Air Force” , serviciile fiind oferite de Belvedere Group. 
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Programul este completat de serile muzicale ale Festivalului “Iron Dragons” care prezinta 

publicului un line-up artistic de renume international, una din vedete fiind Mahmut Orhan, 

care este cunoscut pentru compozitiile sale muzicale dar si pentru mixul facut pe linia 

melodica  a iubitului serial Game Of Thrones, compozitii ce depasesc 1 miliard de vizualizari . 

Tinand cont de lansarea sezonului al II-lea al serialului in luna Aprilie a acestui an, credem ca 

atractia va fi una de impact si o surpriza placuta. 

În fiecare zi a festivalului, vizitatorii se vor putea bucura de: 

• Show aviatic (inclusiv show acrobatic de campionat mondial) 

• Salturi de agrement cu parasuta 

• Bombardier pentru show aviatic 

• Show de lumini 

• Concerte și spectacol de seara 

• Loc de joacă pentru copii 

• Plimbări cu baloane cu aer cald 

• Standuri street food 

• Standuri pentru iubitorii de vin 

• Standuri de degustare a unor băuturi exclusive lansate pt. prima oară în România 

• Trenuleț turistic 

• Drone 

• Site surveille 

• Expozitii 

• Zona de relaxare 

 

 

 

 

 

 

 

În ultima zi, în mod special, vom întregi imaginea de amploare a acestui festival cu un show 

aviatic de excepție al mult-iubitului F16 si MIG 21 Lancer 
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Puteți urmări show-ul aerian de la edițiile anterioare pe pagina 

https://www.youtube.com/watch?v=WDxjzFLMxi0  sau, parţial, în reportajele realizate de 

posturile naţionale şi locale de televiziune, din aceeași perioadă a anului 2018. 

 

 

 

 

 
 

Ampla noastră experiență în organizarea evenimentelor precum și cunoașterea în detaliu a 

tendințelor și cerințelor specifice locuitorilor zonei Brașov și nu numai, ne îndeamnă spre 

estimarea numărului de participanți astfel : 

Vineri, 31 mai ≈      10.000  - 15.000  vizitatori 

Sâmbătă, 1 iunie ≈  10.000 – 20.000 vizitatori 

Duminică, 2 iunie ≈ 15.000 – 30.000 vizitatori 

Belvedere Group, ca si furnizorul pe partea de servicii, este o firma cu istoric in ceea ce 

priveste organizarea evenimentelor de acest gen, cel mai recent din portofoliul sau fiind  

festivalul VIN LA BRASOV. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDxjzFLMxi0
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Având în vedere amploarea acestui eveniment dorim să vă asigurăm de atenția noastră 

sporită și față de logistică. Pentru facilitarea accesului și bunul mers al evenimentului vom 

pune la dispoziția participanților : 

• 2 curse regulate BUS pe rutele Brașov – Aeroport – Brașov  și  

Ghimbav – Aeroport – Ghimbav 

• Taximetre cu tarif prestabilit 

• Trenulețul turistic 

• Zone de parcare păzite special amenajate 

• Zona de parcare VIP 

In promovarea evenimentului se vor folosi toate mijloacele media cunoscute atât pe plan 

local cât și pe plan național (televiziuni,radiouri,panouri publicitare,social media). Cu 

sprijinul Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coanda”, Filarmonicii Brașov, Consiliului 

Judetean, Primaria Brasov, Primaria Ghimbav, Universitatea Transilvania, Camera de Comert 

si Industrie Brasov și a partenerilor noștri nelipsiți, vom organiza în punctul cheie și 

reprezentativ al orașului Brașov, Piața Sfatului, așa-numitele promo-show-uri menite să 

aducă la cunoștința publicului larg toate detaliile acestui eveniment, având un impact mai 

mare, în comparație cu metodele clasice de promovare. 

Un eveniment susținut de:                                                                                                            
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MANAGEMENTUL SPATIULUI 
MAIN Stage amplasata chiar pe pista aeroportului Brasov-Ghimbav 

Zona A este zona de proximitate a scenei principale 

La Boheme VIP Lounge & Bar este zona exclusivistă menită clienților de top, sponsorilor și a 

invitaților, care are prevăzută, separat de restul zonei principale de Foodcourt, standuri cu 

diferite preparate culinare și specialități alcoolice. Această zona va fi deschisă participanților 

VIP , oferindu-le acestora tot confortul necesar, acces vizual perfect asupra Festivalului 

muzical „Iron Dragons” dar si asupra show-ului aviatic, acces la produsele gastronomice și 

specialitățile de bar precum și asistență permanentă din partea firmei de catering. 

Street Food & Bar 1 si 2  amplasate chiar vis a vis de zonele VIP si scene, reprezinta zona în 

care invităm toți participanții festivalului sa se bucure de toate cele 25 standuri cu oferte 

culinare diferite și savuroase și 12 standuri bar care vor pune la dispoziția vizitatorilor 

conform preferințelor fiecăruia, diferite băuturi alcoolice de foarte buna calitate, unele 

lansându-se pe piața din România în exclusivitate cu ocazia acestui festival. 

Kids Stage este scena special amenajata pentru evenimentele artistice dedicate zilei speciale 

de 1 Iunie – Ziua Internationala a Copilului 

Zona de servire  pentru food & bar 

Tehnica Militara standurile expozitionale ale Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, în 

parteneriat cu Aeroclubul României şi cu Şcoala Superioară de Aviaţie 

Zona perne relaxare situata chiar langa zona de servire, scena si Boheme VIP oferita 

publicului cu sprijinul unuia dintre sponsorii nostri principali Coca Cola 

Zona Baloane cu aer cald este situata intre zona A si B, intre cele 2 piste de avioane si este 

locul unde publicul larg va putea experimenta plimbarile cu balonul si vor putea admira 

show ul de tip Night Glow                                           

Parcare gratuita / Parcare VIP 

Statia taxi& bus  locul unde vor putea stationa taxiurile si autobuzele festivalului   
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Plan de spațiu 
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