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Zamówienie usług reklamowych
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Usługi reklamowe






















Ilość

Koszt

1900 zł

II i III okładka (210x297 mm)

2200 zł

IV okładka (210x297 mm)

2400 zł
470 zł

Reklama na stronie internetowej www.ogrodnictwo.expert
Baner A1 Leaderboard (1200×90)

2000 zł

Baner A2 Full banner górny (750×100)

1600 zł

Baner A3 Full banner dolny (750×100)

1200 zł

Baner B1 Rectangle; B2 Rectangle (300×250)

550 zł

Baner C1 Button (300×250)

600 zł

Baner C2 Button (300×100)

400 zł

Baner C3 Button (300×600)

950 zł

Relacja z targów: materiał zdjęciowy, wypowiedzi ekipy i gości, informacje
o promocjach, itp. (3-4 min.)

1500 zł

Prezentacja komercyjna wystawcy na scenie (30 minut)

1500 zł

Prezentacja filmu reklamowego na scenie głównej
(do 3 min., po 5 powtórzeń każdego dnia)

1500 zł

Logo na planie wystawy targów nakład 15 000 szt. (ilość ograniczona)

400 zł

Flagi przy wjeździe na teren targów ( 2 dni)







Strona wewnętrzna (210x297 mm)

Reklama na stronie internetowej www.tsw.targi.pl (baner o rozmiarze 250x125 px)











Cena netto

Reklama w materiałach konferencyjnych

Maszt flagowy (szerokość 90 cm, wysokość 400 cm)

180 zł

Zawieszenie

70 zł

Wydruk

190 zł

Reklama na monitorze w recepcji Organizatora
1 emisja = max 15 s, minimalna ilość emisji = 140 (dwa dni targowe)

500 zł

Ustawienie własnego balonu reklamowego na terenie targowym

250 zł

Insert w materiałach dla zwiedzających (nakład 10 000 egz.)

2400 zł

Ustawienie roll-up’a w recepcji (liczba miejsc ograniczona)

500 zł

Ustawienie roll-up’a przed salą konferencyjną (liczba miejsc ograniczona)

400 zł

Hostessa
Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych przez hostessę
dla wystawców poza stoiskiem

27 zł/h
220 zł/dzień

Wartość usług reklamowych (netto)

Zgłoszenie prosimy wydrukować, podpisać i przesłać
e-mailem: tsw@tsw.com.pl
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data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

