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Zhovárali sme sa s Kamilom KRIÎANOM, hlavn˘m organizátorom Junifestu 2007.

Junifest 2007 – desiati vyhrajú auto KIA
v‰tevnosÈ rastie kaÏd˘m rokom, ale najviac nás
te‰ia pozitívne ohlasy t˘ch, pre ktor˘ch sa usporadúva, v‰etk˘ch ºudí, ão sa majú chuÈ odreagovaÈ od kaÏdodenn˘ch povinností, s priateºmi ãi
s rodinou. Je pre nich pripraven˘ v˘born˘ program. Prinesieme im desaÈ dní bez konvencií. Junifest je radosÈ zo Ïivota, radosÈ z hry.

JUNIFEST sa stal atraktívnym sviatkom zábavy, koncertov a súÈaÏí. Miestom, kde sa
pri dobrej zábave, pive a kulinárskych ‰pecialitách stretnú starí priatelia a kde sa v
dobrej atmosfére nadväzujú nové známosti.
Máte za sebou uÏ tri roãníky Junifestu. Aké
sú odozvy náv‰tevníkov?
V roku 2004 sme si naÀ prenajali Inchebu a
zaloÏili svojho druhu najväã‰ie podujatie
Slovenska, festival Junifest, na ktorom sa pri
jeho treÈom roãníku zúãastnilo 67 000 náv‰tevníkov. Viac ako 80% z nich bolo vo veku od 18
do 40 rokov. 67-tisíc klientov... Náv‰tevníci festivalu si pochvaºovali hlavne uvoºnenú atmosféru, pestr˘ program, mnoÏstvo zábavy a hier a
príjemné ceny.
Tri roãníky uÏ ukázali klady i zápory podujatia. Ako hodnotíte jeho v˘voj?
Festival sa vyvíja podºa ná‰ho oãakávania, ná-

Na Junifeste sa stretávajú ºudia nielen z Bratislavy ale aj jej okolia. Skvelá vec je, Ïe si pri
dobrom pive a kulinárskych ‰pecialitách
môÏu aj do chuti zatancovaÈ. Hudobn˘ program je pre mlad˘ch, aj t˘ch skôr naroden˘ch...
Festival nav‰tevujú skutoãne ºudia rôznych
vekov˘ch skupín, povolaní a záujmov. Ponúkame zábavu, ktorá je Slovákom blízka a pri ktorej sa cítia príjemne a uvoºnene. Hudobn˘ program je zaujímav˘ aj pre mlad‰ích, vystúpia v
Àom hviezdy súãasnej slovenskej a ãeskej pop
scény, ako sú: Desmod, Tublatanka, Metalinda,
Zuzana Smatanová, Peha, NocadeÀ, KmeÈo
band, Taktici, Tina, Maxim Turbulenc, Ivan
·trofek, Bukasov˘ masív, Tomá‰ Bezdeda, Senzus, Katka Ko‰ãová a mnohí ìal‰í, vystúpia aj
dlhé roky obºúbení interpreti ako Olympic, Dalibor Janda, Honza Nedvûd, Ivan Mládek a iní.
PríleÏitosÈ dostanú aj menej známe, v˘borné
skupiny.
Tradiãne, okrem hudby ãaká na náv‰tevníkov
aj in˘ program...
Zábavy bude skutoãne veºa, rôzne súÈaÏe pre
jednotlivcov aj skupinové súÈaÏe. Budú motivované lákav˘mi v˘hrami. Tento rok sme pripravili aj pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov, ide o najväã‰í hromadn˘ prípitok. KaÏd˘ deÀ budú súÈaÏe o slovenské rekordy.

Máte aj tohto roku pripravené nejaké prekvapenie?
Náv‰tevníci budú v súÈaÏiach odmeÀovaní
cenami od na‰ich obchodn˘ch a reklamn˘ch
partnerov. Budeme ÏrebovaÈ kaÏd˘ veãer 1 automobil z desiatich automobilov znaãky KIA
C´eed, ìalej pobytové zájazdy od cestovnej
kancelárie KARTÁGO TOURS, spotrebn˘, priemyseln˘ tovar a mnoho in˘ch cien...
âo získajú va‰i reklamní partneri?
Dnes je desaÈdÀov˘ národn˘ festival skutoãnosÈou. Junifest má ambície byÈ zároveÀ najúspe‰nej‰ím retailov˘m manaÏérom Slovenska.
Na‰ou cieºovou skupinou je ‰iroká verejnosÈ
18+, médiá a ‰peciálne skupiny hostí. Vy‰liapeme nové cesty, budeme originálni, prekvapíme. Prinesieme náv‰tevníkom individuálny záÏitok, emócie a tieÏ osobnú skúsenosÈ so sluÏbami a produktmi na‰ich partnerov. Zaujmeme,
získame nov˘ch klientov, zákazníkov a spotrebiteºov. Junifest je nová príleÏitosÈ, konkurenãná v˘hoda a väã‰í trhov˘ podiel.
Najväã‰í festival Slovenska je zároveÀ optimálnym nástrojom na zaloÏenie spotrebiteºského zdruÏenia Junifest. âlenom ponúkneme v˘hody, ktoré nie sú na trhu obvyklé. Veì takmer
kaÏd˘ segment trhu znesie korekciu. Ak je zmena jedna zo základn˘ch právd Ïivota, budeme v
najbliÏ‰ích rokoch veºkému poãtu ãlenov priná‰aÈ, pre jednotlivca inak nedosiahnuteºné v˘hody a zºavy a reklamn˘m partnerom obchodné
v˘hody, vypl˘vajúce z veºkého poãtu ãlenov
zdruÏenia. ªudia milujú pocit, Ïe niekam patria,
pocit, Ïe sa niekto o nich stará! Pocit, Ïe sú dôleÏití! Sme pripravení maximálne vyhovieÈ tej
pestrej skladaãke vkusov, predstáv, poÏiadaviek, názorov, predpokladov, rozhodnutí, potrieb, úvah, nálad a oãakávaní...

