GMINNY OŚRODEK KULTURY W KONARZYNACH
ul. Strażacka 2, 89-607 Konarzyny
tel. 59 833 11 18
email: targi@konarzyny.pl
koordynator tel. 797 207 412

5-6 września 2020 r. odbędą się II Targi Rolno-Przemysłowe
i Wystawa Koni Zimnokrwistych. Impreza zadedykowana jest tym, którzy mają związek
z branżą rolniczą, przemysłową i ogrodniczą.
W czasie wrześniowego weekendu na terenie byłego lotniska wojskowego
w Konarzynach przewidujemy udział ponad 150 wystawców z całej Polski oraz ponad 20 tyś.
zwiedzających. Bez wątpienia to doskonała okazja, by zaprezentować „ludziom z branży” swoją
niepowtarzalną ofertę. Wybierz najlepszą formę prezentacji i zostań partnerem Targów.
Zainwestowane pieniądze zwrócą się w formie wzmocnienia Państwa marki.
Konkurencja zapewne odnotuje Państwa akt sponsoringu oraz zinterpretuje go jako przejaw
siły i dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zapewniamy zasadę przyznania tytułu Sponsora
Strategicznego tylko jednej firmie z danej branży. Oczekujemy na oferty sponsorów z branż:
przetwórstwo; maszyny i urządzenia rolnicze; nawozy i pasze; ciepłownictwo i OZE, sadownictwoogrodnictwo.
Gwarantujemy wszechstronne sposoby promocji, które zwiększą Waszą rozpoznawalność
i sprzedaż.
Lp.

Typ oferty

1

Możliwość umieszczenia baneru reklamowego
przy głównej scenie (max. 1x2 m).
Stanowisko wystawiennicze
Podziękowania odczytywane ze sceny (2x dziennie)
Możliwość umieszczenia reklam, banerów i roll-upów przy
wjazdach na teren targów (dostarczonych przez Partnera)
Umieszczenie loga i krótkiej informacji o firmie na ulotkach
i mapie targów (pole ekspozycji 4cm x 8cm)
Dystrybucja materiałów reklamowych przez obsługę targów
(do 2 tys. ulotek)
Możliwość wręczania nagród w wybranych konkursach
dożynkowych
Udostępnienie 15-minutowej wypowiedzi (autoreklamy)
ze sceny
Udział w rozmowie z wystawcami w mobilnym studiu radia
Weekend FM
Podziękowania podczas uroczystego rozpoczęcia targów
i dożynek
Udział przedstawiciela sponsora w przebiegu części oficjalne
(otwarcie targów, wręczanie nagród)
Logo w spocie reklamowym Targów
Prawo do posługiwania się nazwą :
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Partner strategiczny
targów


30 mb

Sponsor
targów


15 mb






















„Partner Strategiczny „Sponsor
Targów”
targów”
CENA BRUTTO:
5.000 zł
2.000 zł
Chcesz zostać partnerem/sponsorem targów zadzwoń pod nr 797 207 412 lub napisz:
targi@konarzyny.pl
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