
NOWY WYMIAR
PLATFORMY TARGOWEJ

Szansą dla wystawców!



WYSTAWCA/STOISKO

W zależności od zakupionego pakietu wystawcy będą mogli
kastomizować swoje stoiska w określonym zakresie.
Rozróżnione będą trzy wersje stoisk w dwóch wariantach:

• Pakiet brązowy:
o wersja 1
o wersja 2

• Pakiet srebrny:
o wersja 1
o wersja 2

• Pakiet złoty:
o wersja 1
o wersja 2

Pod tym linkiem znajdują się przykładowe stoiska w ramach 
pakietów:

https://martynaberm.shapespark.com/bike_expo/


WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_BrĄZOWY_WERSJA_1

W tym pakiecie wystawca na stoisku
może zamieścić:

• dwie grafiki o wymiarze

1500 x 1500px

• linki do filmu, który widoczny
będzie na ekranie

• linki do kanałów social mediowych

• kontakt za pośrednictwem e-mail’a

• własne logotypy

• kolory na zgodne ze swoim bb
(kolor blachy obecnie żółty
i elementy konstrukcji, obecnie
kolor czerwony).

Stoisko o powierzchni 18m2.  



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_BrĄZOWY_WERSJA_1



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_BrĄZOWY_WERSJA_1



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_BrĄZOWY_WERSJA_1

Grafiki – 2SZT  
(wymiar 1500X1500PX )

TV  z filmem umieszczony 
na YT/VIMEO

Lada z logo 
(przekierowanie do www) 
+ przekierowanie do social
media 

Możliwość wysłania 
e-mail bezpośrednio do 

wystawcy

Miejsce na logotyp wystawcy



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_BrĄZOWY_WERSJA_2

W tym pakiecie wystawca na stoisku
może zamieścić:

• dwie grafiki o wymiarze
1500 x 1500px

• link do filmu który widoczny będzie
na ekranie

• linki do kanałów social mediowych

• kontakt za pośrednictwem e-mail’a

• własne logotypy

• kolory na zgodne ze swoim bb
(kolor blachy obecnie żółty
i elementy konstrukcji, obecnie
kolor czerwony).

Stoisko o powierzchni 18m2.  



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_BrĄZOWY_WERSJA_2



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_BrĄZOWY_WERSJA_2



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_BrĄZOWY_WERSJA_2

Grafiki dwustronna –
(wymiar1500X1500PX )

Możliwość wysłania 
e-mail bezpośrednio do 
wystawcy

Lada z logo 
(przekierowanie do www) 
+ przekierowanie do social
media 

TV  z filmem umieszczony 
na YT/VIMEO



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_SREBRNY_WERSJA_1

W tym pakiecie wystawca na stoisku
może zamieścić:

• dwie grafiki 1500 x 1500px

• dwie grafiki 1500 x 2250px

• linki do filmów, które widoczne będą
na dwóch ekranach

• linki do kanałów social mediowych

• kontakt za pośrednictwem e-mail’a

• kolory na zgodne ze swoim bb (kolor
blachy obecnie żółty i elementy
konstrukcji (obecnie kolor czerwony)

• własne logotypy

Stoisko o powierzchni 35m2.  



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_SREBRNY_WERSJA_1



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_SREBRNY_WERSJA_1



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_SREBRNY_WERSJA_1

Grafiki dwustronna –
(wymiar 1500X2250PX)

TV  video wystawcy z filmem 
umieszczony na YT/VIMEO

Grafiki – 2szt  
(wymiar 
1500x1500px )

TV  video wystawcy z filmem 
umieszczony na YT/VIMEO

Możliwość wysłania 
e-mail bezpośrednio do 
wystawcy

Lada z logo ( przekierowanie do 
www ) + przekierowanie do social
media 



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_SREBRNY_WERSJA_2

W tym pakiecie wystawca na stoisku
może zamieścić:

• dwie grafiki 1500 x 1500px

• dwie grafiki 1500 x 2250px

• linki do filmów, które widoczne będą
na dwóch ekranach

• linki do kanałów social mediowych

• kontakt za pośrednictwem e-mail’a

• kolory zgodne ze swoim bb (kolor
blachy obecnie żółty i elementy
konstrukcji (obecnie kolor czerwony)

• własne logotypy

Stoisko o powierzchni 35m2.  



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_SREBRNY_WERSJA_2



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_SREBRNY_WERSJA_2



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_SREBRNY_WERSJA_2



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_SREBRNY_WERSJA_2

Grafiki dwustronna 
–
(wymiar
1500X2250PX)

Lada z logo ( przekierowanie do 
www ) + przekierowanie do social
media 

Grafiki – 2szt  
(wymiar 1500x1500px )

TV x2  z filmem 
umieszczony na YT/VIMEO

Możliwość wysłania 
e-mail bezpośrednio do 
wystawcy



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_1

W tym pakiecie wystawca na stoisku może
zamieścić:

• trzy grafiki 1500 x 1500px

• trzy grafiki 1500 x 2250px

• linki do filmów, które widoczne będą
na dwóch ekranach

• linki do kanałów social mediowych

• kontakt za pośrednictwem e-mail’a

• materiał video na diodę - max 20 MB

• zmienić kolory na zgodne ze swoim bb (kolor blachy
obecnie żółty i elementy konstrukcji (obecnie kolor
czerwony).



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_1



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_1



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_1



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_1

3 x Grafiki  - (wymiar 1500X2250PX)

Grafiki – 3 szt
(wymiar 
1500x1500px ) 

TV x2  z filmem umieszczony 
na YT/VIMEO

Lada z logo ( przekierowanie do 
www ) + przekierowanie do social

media 

Możliwość wysłania 
e-mail bezpośrednio do 
wystawcy

Dioda
Rozdzielczość 1920x1080 px
Format 16:9
Waga : do 20mb



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_2



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_2



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_2



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_2



WYSTAWCA/STOISKO/PAKIET_ZŁOTY_WERSJA_2
3 x Grafiki  - (wymiar 1500X2250PX)

Grafiki – 3 szt
(wymiar 
1500x1500px ) 

Lada z logo ( przekierowanie 
do www ) + przekierowanie do 
social media 

Możliwość 
wysłania 
e-mail 
bezpośrednio do 
wystawcy

Dioda
Rozdzielczość 1920x1080 px
Format 16:9
Waga : do 20mb

TV x2  video wystawcy z filmem 
umieszczony na YT/VIMEO


