Ciucaş aduce relaxarea în stil bavarez la Oktoberfest Braşov, pentru
al 9-lea an consecutiv
5 Septembrie 2017, Bucureşti - Ciucaş, „berea preferată a naturii”, te invită pentru al 9-lea an
consecutiv la Oktoberfest, cel mai mare festival anual de bere din România, ce va avea loc în perioada 717 septembrie 2017, la Stadionul Municipal din Brașov.
Startul sărbătorii în stil bavarez va fi dat pe 7 septembrie, de la ora 15:00, printr-o defilare în cadrul
căreia carul alegoric Ciucaş va deschide drumul către Oktoberfest, acompaniat de ritmurile săseşti ale
Fanfarei Burzenland. Mai mult, bine-cunoscutul car va putea fi văzut în Braşov zilnic, între orele 16:0018:00, având ca punct de plecare centrul oraşului.

Distracţie spumoasă la Oktoberfest
Anul acesta, suprafaţa spaţiului de desfăşurare a festivalului s-a mărit până la 20.000 m2, participantii
având la dispoziție două corturi – Wiesen Zelt (Cortul Poiană) şi Kronstadt Zelt (Cortul Braşov).
Oktoberfest va include o serie de evenimente speciale dedicate iubitorilor de bere, precum şi jocuri în
stil bavarez.
În plus, pentru o experiență de neuitat, cei prezenți se vor putea bucura şi relaxa într-o zonă nouă,
special amenajată de către Ciucaş, pentru momentele de respiro. Vizitatorii vor avea parte de mai multe
surprize, printre care se numără Roata Relaxării și un joc de table gigant, dar și de alte activități cu peste
10.000 premii oferite de către Ciucaș.
„Orasul Brasov, relaxarea și Oktoberfest-ul fac parte din ADN-ul brandului Ciucaș, acest aspect fiind
reconfirmat de faptul că suntem parteneri principali ai evenimentului, pentru al 9-lea an consecutiv. Anul
acesta ne-am dorit să oferim o experienţă de festival completă, cu mai multe atracții pentru participanți,
pornind de la zona de jocuri, care va include numeroase activităţi și premii, până la zona de relaxare,
acompaniată de berea Ciucaş.”, a declarat Iulia Dobre, Senior Brand Manager Ciucaș.
Desigur, de la Oktoberfest nu va lipsi Cerbul Cornel, care va fi situat în cortul Wiesen Zelt. Toți cei
prezenți vor avea șansa să facă poze cu îndrăgita mascotă Ciucaș, dar și să participe la un joc simplu și
distractiv ce le va oferi pe loc premii.
Unul dintre evenimentele tradiționale ale festivalului -„Lanţul uman” - revine în atenţia pasionaţilor de
distracţie şi bere pe 16 septembrie, de la ora 16:30. Berea proaspătă va fi adusă direct din butoi, de la

Fabrica de bere Ciucaş până la festival. De aici, participanţii vor da „din mână în mână” halbele de bere
până la Wiesen Zelt, alături de mascotele Unchiului Hans și Cerbul Cornel.
Primul weekend de festival aduce un concurs cu totul special - Miss Oktoberfest - iar în ultima zi a
evenimentului, în urma unor probe speciale desfăşurate zilnic, unul dintre participanţi va pleca acasă cu
râvnitul titlul de „Rege al Oktoberfest”.
„Când spui Oktoberfest, spui bere Ciucaș. Buna colaborare pe care o avem cu autoritățile și organizatorii
ne ajută sa fim parte a unui eveniment emblematic pentru Brașov, care îi aduce împreună pe toți iubitorii
de bere, celebrând orașul în care s-a născut brandul Ciucaș și contribuind la dezvoltarea economică a
comunității locale.” a adăugat Oana Mateescu, Senior External Relations Manager, Ursus Breweries.
Ca în fiecare an, Ciucaş a dezvoltat o campanie de comunicare națională care include: spot TV, spot
radio, afișaj outdoor, precum și comunicare în Social Media. Spotul TV poate fi urmărit aici:
http://bit.ly/2vFrMpi.

“Ne dorim să creștem acest eveniment de la an la an și, astfel, să le oferim brașovenilor și mai multe
motive să vină să se distreze la Oktoberfest. Pregătim o serie de surprize pentru această ediţie și ne
așteptăm să crească și numărul vizitatorilor. Una dintre noutățile manifestării este cea legată de zonele
de distracție. Vom crea trei astfel de locuri-surpriză, pentru toate gusturile.”, a completat Anemona
Hermeneanu, organizator Oktoberfest Braşov.

Zone de relaxare suplimentare, pentru turişti şi localnici
Alături de organizatorii Oktoberfest, Ciucaș își propune să ajungă și mai aproape de cei care preferă
berea favorită a naturii. În perioada 31 August – 17 Septembrie, în „Câmpiile Bavareze” amplasate în
Piaţa Sfatului şi la Castelul Bran, localnicii şi turişti au ocazia să se relaxeze într-un ambient 100% bavarez
şi să afle mai multe detalii despre Oktoberfest.

Ciucaş şi Environ promovează relaxarea şi reciclarea
Anul acesta Ciucaş va promova în premieră o serie de activări dedicate reciclării deșeurilor de ambalaje
precum și a celor electronice. Alături de asociaţia Environ, Ciucaş va amplasa în cadrul evenimentului 3
puncte de colectare pentru ambalaje de plastic şi aluminiu, precum şi un punct de colectare a bateriilor
uzate. Cei care vor contribui la colectare vor fi recompensați astfel: un metru de pahare de plastic va fi
premiat cu un voucher de bere şi o ghirlandă Ciucaş, 5 doze de aluminiu vor fi premiate cu un voucher
de bere şi o ghirlandă, iar 10 baterii uzate aduse vor fi premiate cu 2 baterii noi. În plus, pe toată durata
festivalului, Environ şi Ciucaş vor pune la dizpoziția vizitatorilor un punct gratuit de încărcare al
telefoanelor mobile.
***

Despre Ursus Breweries
Ursus Breweries este cel mai mare producător de bere din România și, începând cu 31 martie 2017, este
parte din Asahi Breweries Europe Ltd. Mărcile din portofoliul Ursus Breweries sunt: URSUS, Timișoreana,
Ciucaș, Grolsch, Peroni Nastro Azzurro, Redd’s, Stejar, Azuga, Pilsner Urquell, St Stefanus și marca de
cidru Kingswood. Pentru mai multe informații despre Ursus Breweries și programele sale, vă rugăm să
vizitați: www.ursus-breweries.ro și www.desprealcool.ro.

