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#soСофия е независима платформа за брандинг на града, която все по-убедително се превръща в
пространство за диалог между гостите и жителите на града за това кои са символите на София.
Реализират различни активности в социалните мрежи, където всеки може да сподели какво според
него е символ на града с хаштага #soСофия или #soSofia.
Можете да се включите на:
https://www.facebook.com/soSofiaCity/?fref=ts
https://www.instagram.com/sosofiacity/
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https://www.instagram.com/explore/tags/sosofia/ [5]

От екипа на #soСофия разказват:
„Най-добрите идеи за символ на София от граждани и гости на града, както и на различни артисти,
дизайнери и фотографи, с които колаборираме, претворяваме на турстически сувенири
(магнитчета, картички, тениски и торби), които вече се продават в сайта ни и офлайн в трите
официални туристически инфо пункта на Софийска община - в подлеза на ЦУМ, подлеза на СУ и
"Читалнята" в градинката на Народния театър. Предстои да развиваме по-сериозна търговска
мрежа и да предложим партньорство на още магазини за сувенири, хотели, на летището.
Изписването на София, което ще видите на всеки сувенир е с автентичния визуален език на града ползваме различни комбинации от букви от над 500 надписи, знаци и табели от улиците на града,
които сме заснели и от тях сме дигитализирали буквите. Това предава и част от идеята на проекта
- че София е шарена, няма единен визуален език и всеки участват в създаването на нейната
визуална идентичност.“
Всичко за проекта можете да прочетете на сайта: http://sosofia.com/
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Зададохме няколко въпроса за идеите на #soСофия за Европейската 2018 година:
1. През 2018 София ще бъде домакин на две европейски „събития” – София-Европейска
столица на спорта и Председателството на Съвета ЕС. В София ще има концентрирано
присъствие на европейски политици, бюрократи и спортисти. Има ли тема, с която бихте
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искали да провокирате вниманието им? И как?
Надяваме се до тогава да имаме сериозна партньорска мрежа за разпространение на сувенирите и
нов сайт, който да популяризираме през различни канали на гостите на града. В сайта ще има
доразработени туристически маршрути на различни теми - храна, музика, барове, магазини,
дизайн, история, арт и други - като insiders' guide с различни забележителности. Надяваме се
дотогава да произведем и книжни гайдове с такова съдържание и да сме от полза на посочените
от Вас гости на града, както с полезна информация какво да видят, така и с възможност да изберат
модерно изглеждащи сувенири, които представят София в съвременната ѝ светлина. Също, бихме
се радвали, ако гостите по повод "столица на спорта" и "Председателство на ЕС" се включат в
диалога и споделят своето мнение какво според тях е #soSofia в социалните си мрежи.
2. Планирали ли сте някакви специални събития за 2018 година?
Дотогава планираме:
- нов сайт до края на тази година;
- постоянно обновяване на предлаганите туристически сувенири с нови линии и продукти;
- разширяване на мрежата за дистрибуция;
- книжни гайдове със забележителности, групирани по различни теми и интереси;
- мобилно приложение;
- много видео съдържание на тема #soSofia;
- изложби, представящи гледната точка за символа на София на различни визуални артисти.
3. Как бихте рекламирали София на софиянци и на нейните гости от България и Европа?
С всички изброени по-горе дейности. Целта на проекта е да предизвика диалог за знаците и
символите на града, да покаже най-хубавите и позитивни негови съвременни черти и да ги
материализира в сувенири, които гостите да отнесат със себе си у дома за спомен.
SoSofia
about 6 years ago
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Тагове: Европейска столица на спорта [7]
Европейска столица на спорта 2018 [8]
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Българско председателство на ЕС [9]
председателство [10]
#SoSofia [11]
#SoСофия [12]
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