SACROEXPO

NAJWIĘKSZE TARGI SAKRALNE W EUROPIE

Usługi
marketingowe
dla wystawców
Efektywny i łatwy sposób promocji Twojej firmy
SACROEXPO – pierwsze i największe targi sakralne w Polsce, dziś także jedno
z wiodących wydarzeń branży w Europie: 5000 gości, 300 wystawców z 13 krajów.

www.sacroexpo.pl
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Efektywny i łatwy sposób promocji Twojej firmy

REKLAMA DRUKOWANA
Reklama w katalogu wystawców
Reklama w magazynie wydarzenia
Logo na okładce katalogu
Logo na torebkach targowych
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Logo na zaproszeniu na galę
Logo na zaproszeniu na Spotkanie „Get-together” oraz Mistrzostwa Targów Sacroexpo w Bowilingu
Reklama na mapie targowej

REKLAMA INTERNETOWA
Mini baner na stronie wydarzenia
Maxi baner na stronie wydarzenia
Wirtualny spacer na stoisku
Relacja wideo - film z prezentacją firmy
Relacja wideo z udziałem prezentera
Logo na e-bilecie

REKLAMA NA TERENIE TARGÓW KIELCE
Baner zawieszany przy wejściu głównym
Baner zawieszony na elewacji hali
Reklama elektroniczna na monitorach
Naklejki na drzwiach w terminalach wejściowych oraz na drzwiach do hali E
Flagi na masztach
Miejsce na balon reklamowy
Naklejki podłogowe (footprints)
Reklama elektroniczna na monitorach

INNE
Inserty do pakietów dla wystawców
Smycze
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Nazwa Firmy

Kontakt

Telefon

Email

Firmy zainteresowane współpracą
prosimy o kontakt:
TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
+48 41 365 12 12
+48 41 365 12 07
info@sacroexpo.pl

Usługi marketingowe dla wystawców

Efektywny i łatwy sposób promocji Twojej firmy

SACROEXPO

Reklama drukowana

Zwiększ widoczność firmy.
Reklama Twojej firmy będzie aktywna przed, w trakcie i po wydarzeniu.

1. Reklama w katalogu wystawców - cała strona
Cała branża zgromadzona w jednym miejscu, nie tylko
podczas targów, ale także po ich zakończeniu.
Nakład:
Format:
Spady:
Kolor:
Format pliku:
Lokalizacja:

min. 2000 szt.
205 x 205 mm
3 mm
CMYK
PDF, Acrobat 4
okładka lub wnętrze katalogu

Cena:

wewnątrz: 500 PLN NETTO
2 okładka: 1 000 PLN NETTO
3 okładka: 1 000 PLN NETTO
4 okładka: 1 200 PLN NETTO

Uwaga: O zamieszczeniu reklamy na stronach okładkowych decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Reklama w magazynie wydarzenia
Nowości, premiery branżowe i inne newsy. W takim otoczeniu
merytorycznym może pojawić się reklama Twojej firmy.
Nakład:
Format:
Spady:
Kolor:
Format pliku:
Lokalizacja:

min. 2000 szt.
210 x 297 mm
3 mm
CMYK
PDF, Acrobat 4
do ustalenia

Cena:

2000 PLN NETTO

Uwaga: O zamieszczeniu reklamy decyduje kolejność zgłoszeń.
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3. Logo na okładce katalogu
Logo firmy umieszczone w prawym dolnym rogu okładki
katalogu wystawców.
Nakład:
Format pliku:

2 000 szt.
PDF, Acrobat 4

Cena:

3 000 PLN NETTO

Uwaga: Na okładce będzie umieszczone logo tylko jednej firmy.

4. Logo na torebkach targowych
Dedykowane 300 sztuk torebek targowych dystrybuowane
wśród wystawców.
Nakład:
Format pliku:
Lokalizacja:

300 szt.
PDF, Acrobat 4
do ustalenia

Cena:

front torebki - 2 000 PLN NETTO
bok torebki - 600 PLN NETTO

Uwaga: O zamieszczeniu loga decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Logo na zaproszeniu dla zwiedzających
Niech zwiedzający zapraszani przez Targi Kielce dowiedzą się
że Twoja firma będzie obecna na wydarzeniu. Logo będzie
umieszczone na froncie zaproszenia w prawym dolnym rogu.
Nakład:
Format pliku:

13 500 szt.
PDF, Acrobat 4

Cena:

3 000 PLN NETTO

Uwaga: Na zaproszeniu będzie umieszczone logo tylko jednej firmy.

6. Logo na zaproszeniu dla zwiedzających wysyłanym przez wystawców
Twoją obecność na targach mogą zobaczyć także
zwiedzający zapraszani przez innych wystawców. Logo
będzie umieszczone na froncie zaproszenia w prawym
dolnym rogu.
Nakład:
Format pliku:

30 000 szt.
PDF, Acrobat 4

Cena:

5 000 PLN NETTO

Uwaga: Na zaproszeniu będzie umieszczone logo tylko jednej firmy.
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7. Logo na zaproszeniu na galę
Logo firmy firmy umieszczone na froncie zaproszenia
w prawym dolnym rogu.
Nakład:
Format pliku:

750 szt.
PDF, Acrobat 4

Cena:

5 000 PLN NETTO

Uwaga: Na zaproszeniu będzie umieszczone logo tylko jednej firmy.

8. Logo na zaproszeniu na Spotkanie „Get-together”
oraz Mistrzostwa Targów Sacroexpo w Bowilingu
Moc sportowych emocji! Tutaj też możesz umieścić logo firmy.
Logo umieszczone na froncie zaproszenia w prawym dolnym
rogu.
Nakład:
Format pliku:
Lokalizacja:

400 szt.
PDF, Acrobat 4
do ustalenia

Cena:

2 000 PLN NETTO

Uwaga: Na zaproszeniu będzie umieszczone logo tylko jednej firmy.

9. Reklama na mapce targowej
Reklama na mapkach terenów targowych dostępnych
bezpłatnie dla Wystawców i Zwiedzających.
Nakład:
Format pliku:
Wymiary:

4500 szt.
PDF, Acrobat 4
140 x 100 mm

Cena:

2 000 PLN NETTO
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Reklama internetowa

Bądź widoczny w sieci w każdym miejscu i o każdej porze dnia.

Strona internetowa targów SACROEXPO ma ponad 107 tysięcy odsłon rocznie.

10. Mini Baner na stronie wydarzenia
W celu wzmocnienia komunikacji wykorzystaj stronę
internetową wydarzenia.
Format:
Kolor:
Format pliku:
Rozmiar pliku:
Czas emisji:

280 x 70px
RGB
jpg, png, gif
do 100 KB
12 miesięcy

Cena:

300 PLN NETTO

11. Maxi Baner na stronie wydarzenia

Bądź obecny wśród liderów rynku przed, w trakcie i po
wydarzeniu.
Format:
Kolor:
Format pliku:
Rozmiar pliku:
Czas emisji:

468 x 60px
RGB
jpg, png, gif
do 100 KB
12 miesięcy

Cena:

500 PLN NETTO

12. Wirtualny spacer na stoisku

Wirtualny spacer na stoisku z oznaczeniem produktów
na stronie superexpo.com Usługa daje możliwość
przeniesienia oferty wystawcy, prezentowanej podczas
targów do wirtualnej rzeczywistości.
Cena:

399 PLN NETTO
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13. Relacja wideo - film z prezentacją firmy
Po targach materiał video można umieścić na stronie internetowej firmy lub rozesłać
do kontrahentów.
Cena:

499 PLN NETTO

14. Relacja wideo z udziałem prezentera
Materiał video wzbogacony o osobę prezentera.

Cena:

1199

PLN NETTO

15. Logo na e-bilecie
Logo na e-biletach dla zwiedzających.

Cena:

3 000

PLN NETTO
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Reklama na terenie TK podczas trwania targów

Zwiększ widoczność swojej firmy, by wszyscy zainteresowani z łatwością mogli Cię odszukać.

16. Baner zawieszany na ogrodzeniu przy wejściu głównym
Miejsce pierwszego kontaktu z klientem.

Format banera: szer. 250, wys. 200 cm
Cena:

Ekspozycja i montaż: 1 000 PLN NETTO
Produkcja: 225 PLN NETTO

UWAGA: Liczba banerów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

17. Baner zawieszony na elewacji hali
Największy format reklamy dostępny w ofercie.
Nikt nie przejdzie obok niej obojętnie.
Format banera:

szer. 550 cm, wys. 600 cm

Cena:

Ekspozycja i montaż: 3 000 PLN NETTO
Produkcja: 1485 PLN NETTO

UWAGA: Liczba banerów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

18. Flagi na masztach
Wzmocnienie widoczności firmy podczas wydarzenia.
Wysokość masztu: 5m
Ilość flag z masztami: 40 flag przed Halą E (20 od wejścia
wschodniego i 20 od wejścia zachodniego)
Cena: Ekspozycja i montaż: 228 PLN NETTO
(cena za 1 maszt)
Zamawiana ilość szt
UWAGA: Flagi należy dostarczyć do Targów Kielce minimum tydzień przed wydarzeniem. Liczba masztów
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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19. Naklejki na drzwiach w terminalach wejściowych oraz na drzwiach do hali E
Wzmocnienie widoczności firmy podczas wydarzenia.

HALA E (wejście wschodnie i zachodnie):

TERMINAL WSCHODNI i ZACHODNI:

Dostępne jest po 9 sztuk naklejek z każdej strony.

Dostępne jest po 9 sztuk naklejek w każdym terminalu.

Format jednej naklejki: 46 cm x 210 cm
Cena (1 sztuka, ekspozycja): 100 PLN NETTO
Cena (1 sztuka, ekspozycja
i produkcja): 172 PLN NETTO

Format jednej naklejki: 230 cm x 65 cm
Cena (1 sztuka, ekspozycja): 100 PLN NETTO
Cena (1 sztuka, ekspozycja
i produkcja): 210 PLN NETTO

Zamawiana ilość szt.

Zamawiana ilość szt.

20. Miejsce na balon reklamowy
Mocowany za pomocą obciażników, dostarczony
i zamontowany przez Klienta w miejscu wskazanym przez TK.
Format:

Balon o maksymalnych
wymiarach 3 m x 3 m

Cena:

2 000 PLN NETTO

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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21. Naklejki podłogowe (footprints)
Naklejki umieszczone są w halach w alejach komunikacyjnych.
Poprowadzą zwiedzających prosto do Twojego stoiska.
W jednej hali maksymalnie instalowane jest 10 naklejek.
Format: max. 1000 mm x 1000 mm
Cena:

Ekspozycja i montaż w jednej hali: 560
Produkcja: 68 PLN NETTO /m2

PLN NETTO

Zamawiana ilość szt.
UWAGA: Liczba naklejek ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

22. Reklama elektroniczna na monitorach
W obu terminalach wejściowych znajduje się w sumie 11
wyświetlaczy. W halach wystawienniczych zamontowano 15,
natomiast w Centrum Kongresowym i przy salach konferencyjnych
22. Największe mają 55 cali.
Format pliku:

Rozmiar pliku:
Długość:

spoty - flv, prezentacje-ppt, pdf,
grafiki statyczne - jpg, pliki video - flv, mp4, mov,
mpg, avi, mpeg, wmv
1920 x 1080, waga do 100 MB
15 sek., do 30 sek.

Cena: Spoty/prezentacje – do 30 s
wszystkie monitory
tylko monitory w terminalu
tylko monitory w halach
montaż z nadesłanych przez
wystawcę materiałów

Cały okres targów (140 emisji)
640 PLN NETTO
280 PLN NETTO
400 PLN NETTO
400 PLN NETTO

1 dzień targów (50 emisji)
240 PLN NETTO
120 PLN NETTO
160 PLN NETTO
400 PLN NETTO

Plansze 15 s
wszystkie monitory
tylko monitory w terminalu
tylko monitory w halach
montaż z nadesłanych przez
wystawcę materiałów

Cały okres targów (140 emisji)
400 PLN NETTO
200 PLN NETTO
280 PLN NETTO
160 PLN NETTO

1 dzień targów (50 emisji)
120 PLN NETTO
80 PLN NETTO
120 PLN NETTO
160 PLN NETTO

UWAGA: Liczba plików ograniczona, emitowane będą rotacyjnie, decyduje kolejność zgłoszeń.
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Inne

Działania marketingowe

23. Inserty do pakietów dla wystawców
Najlepszy sposób dotarcia do każdego wystawcy.
Format:
Rozmiar pliku:

ulotki, foldery, wizytówki, płyty CD, itp.
w przypadku materiałów drukowanych
- maksymalna wielkość materiału:
2 strony A4

Cena:

300 PLN NETTO

UWAGA: Liczba insertów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

24. Smycze
W ofercie dostępne jest 5 zestawów smyczy po 2 500 sztuk.
Na nich również może być umieszczone logo Twojej firmy.
Smycze będą wydawane zwiedzającym podczas wejścia na
targi.
Format pliku:

PDF

Nakład:

2 500 sztuk

Cena:

2 000 PLN NETTO (jeden zestaw)

UWAGA: Liczba zestawów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

25. Hostessy
Zapewniamy profesjonalną obsługę stoiska w języku
polskim i wybranym języku obcym.
Cena:

120 PLN NETTO / dzień - j.polski
170 PLN NETTO / dzień - j.obcy

Język wymagany przez zamawiającego:

Ilość hostess:

26. Karta rabatowa
Możliwość wzięcia udziału w akcji rabatowej dla zwiedzających wystawę SACROEXPO.
Więcej informacji: info@sacroexpo.pl

