PROMOCIÓ del SONAR
Per als participants al NPAP Workshop
Gràcies a l’acord entre el Sónar i el GRAN TEATRE DEL LICEU acredita’t com a
professional per tan sols 175€ (el preu de l’acreditació professional és de 220€ durant
el festival), tindràs tots els avantatges per viure el festival de la forma més còmode i
profitosa.
Aconsegueix la teva acreditació professional pel Sónar i gaudeix de:
















Totes les activitats i concerts del festival obertes al públic en general.
Accés a les renovades i exclusives àrees Pro amb una nova ubicació més
accessible.
Inclusió de les dades de la teva empresa i accés al SonarPro Online Hub.
Assistència a les jornades Digital Music 2.0/11. La professionalització de la
digitalizació. No només promoció, ara també negoci! (Prèvia inscripció)
Informació actualitzada del SonarPro durant el festival.
Accés als espais Forum i Demos, destinats a la demostració i exhibició de nous
productes.
Assistència a les Demos Tutorials. (Prèvia inscripció).
Consultes amb experts al Meet the Expert. (Prèvia inscripció).
Accés al Music Hack Day, una activitat on un grup de hackers tindrà 24 hores per
construir la propera generació d’apis de música.
Accés al Meeting Point a l’Hotel Pulitzer, una terrassa exclusiva només per a
acreditats, oberta els 3 dies del festival, amb un Dj diferent cada dia i cerveses
gratuïtes.
Gaudeix de l’àrea Pro dissenyada per Adidas, amb connexió wi-fi, bar i sofàs per a
relaxar-se.
Servei de bus gratuït al Sónar de Nit amb sortida des de l’Hotel Pulitzer, i tornada
al punt de partida amb parada a Jaume I.
Descomptes en allotjament amb tarifes especials en hotels situats al centre de
Barcelona.
Restaurant exclusiu al Sónar de Dia per a tots els acreditats.
Lliurament gratuït de la bossa Sónar bag 2011.

Per comprar la teva acreditació, posa’t en contacte amb Victoria Rodríguez:
forum@sonar.es. No t’oblidis dir-nos que estàs interessat en la PROMOCIÓ
SONARPRO- NETWORKING PERFORMING ARTS PRODUCTION WORKSHOP
(GRAN TEATRE DEL LICEU)!
SonarPro és l’espai del Sónar pensat com a punt de trobada per als professionals de la
industria musical i de les tecnologies aplicades a la creació audiovisual, el disseny i el
new media.

El 2010, el SonarPro va comptar amb més de 1.500 acreditats, procedents de 38
països. Es van registrar un total de 724 empreses que representen un increment del
27% respecte l’any anterior.
Aquest any, el SonarPro t’ofereix una gran varietat de serveis per millorar les teves
reunions de negoci, el treball en xarxa amb els teus contactes i les necessitats
logístiques, durant els dies del festival.
Tot fent negocis, és la millor manera de gaudir del festival.
Cerca les noves tendències, descobreix els nous talents, degusta les noves
tecnologies al SonarPro 2011!

