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 Un parteneriat à la Cluj - TIFF2022 & Bere Bârlog  

 

 

 

Cluj-Napoca, 17 Mai 2022.  

Festivalul Internațional de Film Transilvania și Berea Artizanală Bârlog anunță un prim parteneriat 

pentru ediția cu numărul 21 a festivalului, ce se va desfășura în Cluj-Napoca, între 17 și 26 Iunie 2022.  

 

Bârlog este un brand tânăr de bere artizanală, produs în inima Clujului, începând din vara anului 2020. 

Parteneriatul cu TIFF, unul dintre cele mai respectate branduri ale Clujului, a venit natural. Ambele 

branduri au în ADN dorința de a încuraja și facilita continuu dezvoltarea comunităților din jurul lor și 

de aceea parteneriatul a fost gândit din start ca având o durată de minim trei ani, pentru a avea șansa sa 

evolueze împreună.  

 

Parteneriatul va include, printre altele, o eticheta de produs Bârlog dedicată participanților la festival, 

dar și evenimente artistice pe perioada festivalului.  

 

¨Suntem entuziasmați de oportunitatea de a deveni parteneri TIFF, într-un timp atât de scurt de la 

inaugurarea fabricii. Viziunea noastră încă de la început a fost să creștem afinitatea pentru berea craft, 

ducând-o mai aproape de oameni, în locurile și momentele potrivite pentru consumul de bere. Suntem 

convinși că oamenii care vin la festival pentru a viziona filme noi, se află în starea potrivită pentru a 

explora şi încerca lucruri noi, motiv pentru care vrem sa venim în întâmpinarea lor cu gusturi diferite și 

varietate de produse. Ne dorim foarte mult ca această colaborare să însemne ¨începutul unei frumoase 

prietenii¨ între TIFF și Bârlog, păstrând în focus mereu pasiunea de a veni în întâmpinarea dorinţelor 

publicului nostru.¨ a declarat Cristiana Taropa - Brand & Activation Manager Bârlog. 

 

Evident, cele două branduri se adresează nu numai publicului clujean, dar și vizitatorilor care trec prin 

orașul nostru. Astfel, toți cei care sunt în Cluj Napoca în perioada festivalului sunt invitați să vizioneze 

filmele din programul TIFF de anul acesta, alături de un pairing de bere artizanală, și dacă doresc, să 

se programeze între sesiunile de vizionări la un tur ghidat al Fabricii Bârlog. Fabrica este construită pe 

locul fostei fabrici Ursus, de la începutul secolului al 19-lea, onorând astfel tradiția istorică a producției 

de bere clujeană. 

 

Pentru a experimenta toate acestea și multe alte surprize, vă invităm la TIFF să încercați o selecție 

excepțională de filme dar și de beri. Ne vedem la festival! 

 

Ne puteți urmări pe:  

barlog.ro | Facebook | Instagram | LinkedIn 

tiff.ro | Facebook | Instagram | Youtube 

https://tiff.ro/program
https://barlog.ro/beraria/
https://barlog.ro/
https://www.facebook.com/berebarlog
https://www.instagram.com/berebarlog/
https://www.linkedin.com/company/b%C3%A2rlog/
https://tiff.ro/
https://www.facebook.com/TransilvaniaIFF
https://www.instagram.com/tiffromania/
https://www.youtube.com/c/TIFFTransilvaniaInternationalFilmFestival

