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NABÍDKA VELETRŽNÍ REKLAMY PRO VYSTAVOVATELE

Leták určený pro distribuci návštěvníkům ke vstupenkám

Reklama na webových stránkách

oslovení největšího množství návštěvníků na akci

Reklamní bannery na veletržních webových stránkách.
Minimální doba zobrazení 14 dní.

Veletržní taška
Prvních 200 příchozích návštěvníků obrží veletržní tašku, do které je možné vložit letáčky,
vzorky zdarma, slevové kupóny.

Sponzoring soutěžě na přehlídkovém mole
V rámci doprovodného programu mezi módními přehlídkami, rozhovory s odborníky
návštěvníci veletrhu živě soutěží na hlavním přehlídkovém mole (vážou kravaty, odpovídají
na svatební zvyky, zametají střepy, nosí ženu v náručí, povlékají ložní prádlo apod.)
Organizátor nabízí vystavovatelům možnost věnování cen do těchto soutěží.

Segway
Reklamní dvoukolový prostředek, netradiční efektivní způsob propagace v rámci pavilonu.
Segway lze opatřit čelním reklamním poutačem.

Tombola pro návštěvníky
V rámci veletrhu lze prezentovat vystavovatele formou jeho zapojení do tomboly pro
návštěvníky. Ze všech odevzdaných tombolenek bude vylosován určitý počet odpovídající
počtu darů. Výherci pak obdrží výhry přímo na pódiu před ukončením veletrhu.
Mohou obdržet přímo z rukou vystavovatelů, kteří se do této promotion akce zapojí.
Výhrou mohou být hmotné ceny, slevové kupóny či dárkové poukazy.

Workshopy a prezentace

Inzerce v plánku veletrhu
Uveřejnění inzerátu v oﬁciálním plánku veletrhu, který vychází v nákladu 1500 ks.
Katalog obdrží zdarma všichni příchozí návštěvníci veletrhu.

Ostatní služby
Do pavilonu T lze umístit
- nafukovadla a jiná objemová tělesa
- maskoty, maskoty na chůdách
- roll up, reklamní poutače/stojky, reklamní plachty
- samolepky na podlahu – stopy – poutače ke své expozici
- rozdávání reklamních letáků prostřednictvím hostesek
O těchto a jiných možnostech a podmínkách prezentace v rámci veletrhu se informujte
u organizátora.

Poradenství, kontakty:
Mgr. Štěpánka Bendová,
tel.: + 420 608 731 567,
e-mail: info@svatebniveletrhvcb.cz

Vystavovatelé mohou využít účasti na veletrhu k uspořádání vlastních ﬁremních prezentací,
seminářů nebo jiných promo akcí. V pavilonu T lze pro tyto účely zajistit pronájem vhodných
salónků.

Novinky vystavovatelů
V rámci registrace na veletrh lze uveřejňovat na webových stránkách své novinky. Přidávat
lze tiskové zprávy, info o nových produktech a další informace, např. o aktuálních cenových
akcích, zvýhodněních apod. Vybrané příspěvky pak mohou být použity v tištěných médiích
nebo web serverech podporujících veletrh (viz Mediální partneři).
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