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REKLAMA NA TERENIE TARGÓW KIELCE
REKLAMY WIELKOFORMATOWE
NA TERENIE TARGÓW

REKLAMY NIESTANDARDOWE
NA TERENIE TARGÓW

1.

13. Naklejki podłogowe - footprints
14. Roll-up reklamowy
15. Grafika reklamowa w pomieszczeniach sanitarnych

Baner reklamowy na elewacji
hali wystawienniczej
2. Baner reklamowy wewnątrz hali
wystawienniczej
3. Baner rekamowy na barierkach
wygrodzeniowych na terenie targów
4. Baner rekamowy na ogrodzeniu
zewnętrznym Targów Kielce
5. Wolnostojąca ścianka reklamowa
6. Grafika reklamowa przy wejściu do hali E
7. Naklejki na drzwiach wejściowych do
największej hali E
8. Naklejki na drzwiach do terminali
wejściowych
9. Miejsce na balon reklamowy
10. Flagi na masztach na zewnątrz hal
wystawienniczych
11. Flagi na masztach wewnątrz hal
wystawienniczych
12. Indywidualne usługi graficzne

REKLAMA ONLINE
REKLAMA INTERNETOWA
20. Baner - medium rectangle na stronie www
21. Baner - large leaderboard na stronie www
22. Baner rotujący w katalogu wystawców
- wersja on-line
23. Baner reklamowy w newsletterze
24. Informacja o firmie w newsletterze

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW
REKLAMOWYCH
16. Prawo do kolportażu ulotek podczas wydarzenia
17. Udostępnienie miejsca na wyłożenie materiałów
reklamowych na terenie targów
18. Insert materiałów reklamowych w pakietach
dla wystawców
19. Insert dla dziennikarzy

VIDEO, LIVE STREAM, GOOGLE ADS
25. Logo w reklamie display
26. Live Stream ze stoiska/prelekcji 1h
27. Film video z targów

REKLAMA W MATERIAŁACH TARGOWYCH, MULTIMEDIA
REKLAMA NA MONITORACH
REKLAMA W MATERIAŁACH TARGOWYCH
28. Reklama do 30 s, wszystkie monitory
- 1 dzień targów (50 emisji)
29. Reklama do 15 s, wszystkie monitory
- 1 dzień targów (50 emisji)

30. Reklama w magazynie wydarzenia
31. Personalizowane zaproszenie dla zwiedzających
- 500 sztuk
32. Logo na zaproszeniach na wydarzenia towarzyszące
33. Logo na zaproszeniach na bankiet
34. Logo na torbach targowych
35. Logo na smyczach - 1000 szt.

Materiały drukowane należy przesłać maksymalnie na 2 tygodnie przed wydarzeniem.
Materiały elektroniczne należy przesłać maksymalnie na tydzień przed wydarzeniem.
Targi Kielce zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z niektórych proponowanych świadczeń ze względu na wewnętrzne postanowienia i obostrzenia sanitarne.

Nazwa Firmy

Kontakt

Telefon

E-mail

Firmy zainteresowane współpracą
prosimy o kontakt:
TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
+48 41 365 12 20
e-mail:pawelec.piotr@targikielce.pl

Limitowane pakiety reklamowe

Efektywny i łatwy sposób promocji Twojej firmy

REKLAMA NA TERENIE
TARGÓW KIELCE
1. Baner reklamowy na elewacji hali wystawienniczej
Baner o wymiarach 550x400 - 600 cm (szer. x wys.) zawieszony
na elewacji hal A, C, F i G.
Podana cena obejmuje wykonanie, montaż oraz ekspozycję w miejscu wskazanym przez TK, projekt gratis.
Masz gotowy projekt?
Prześlij do Kierownika Pracowni Plastycznej.
Artur Świątek - swiatek.artur@targikielce.pl
Liczba miejsc ograniczona. O kolejności decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

5 000 pln

2. Baner reklamowy wewnątrz hali wystawienniczej
Baner reklamowy o wymiarach 400x200 cm (szer. x wys.) zawieszany w strefach wejścia.
Podana cena obejmuje wykonanie, montaż oraz ekspozycję w miejscu wskazanym przez TK, projekt gratis.
Masz gotowy projekt?
Prześlij do Kierownika Pracowni Plastycznej.
Artur Świątek - swiatek.artur@targikielce.pl
Liczba miejsc ograniczona. O kolejności decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

1 600 pln
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3. Baner reklamowy na barierkach wygrodzeniowych na terenie targów
Baner reklamowy o wymiarach 250x150-200 cm (szer. x wys.) zawieszony na metalowych barierkach wygrodzeniowych rozstawionych na terenie TK.
Podana cena obejmuje wykonanie, montaż oraz ekspozycję w miejscu wskazanym przez TK, projekt gratis.
Masz gotowy projekt?
Prześlij do Kierownika Pracowni Plastycznej.
Artur Świątek - swiatek.artur@targikielce.pl
Liczba miejsc ograniczona. O kolejności decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

1 300 pln

4. Baner reklamowy na ogrodzeniu zewnętrznym Targów Kielce
Baner reklamowy o wymiarach 500x150 cm (szer. x wys.) zawieszony na ogrodzeniu w ciągu pieszym przy wejściach głównych na
teren TK.
Podana cena obejmuje wykonanie, montaż oraz ekspozycję w miejscu wskazanym przez TK, projekt gratis.
Masz gotowy projekt?
Prześlij do Kierownika Pracowni Plastycznej.
Artur Świątek - swiatek.artur@targikielce.pl
Liczba miejsc ograniczona. O kolejności decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

3 000 pln
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5. Wolnostojąca ścianka reklamowa
Ścianka reklamowa (oktanorma) z powierzchnią ekspozycyjną
o wymiarze 100x250 cm* (szer. x wys.) ustawiona we wskazanym
przez TK miejscu po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Podana cena obejmuje wykonanie, montaż oraz ekspozycję w miejscu wskazanym przez TK, projekt gratis.
Masz gotowy projekt?
Prześlij do Kierownika Pracowni Plastycznej.
Artur Świątek - swiatek.artur@targikielce.pl
Liczba miejsc ograniczona. O kolejności decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

1 000 pln

*dotyczy jednej strony ścianki

6. Grafika reklamowa przy wejściu do hali E
Udostępnienie powierzchni reklamowej o wymiarze 380x150 cm*
(szer. x wys.) na elewacji przy wejściach do hali E.
Podana cena obejmuje wykonanie, montaż oraz ekspozycję w miejscu wskazanym przez TK, projekt gratis. Liczba miejsc ograniczona.
O kolejności decyduje data zgłoszenia.
Masz gotowy projekt?
Prześlij do Kierownika Pracowni Plastycznej.
Artur Świątek - swiatek.artur@targikielce.pl
Liczba miejsc ograniczona. O kolejności decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

2 700 pln

* wymiar jednej naklejki;
cena dotyczy jednej naklejki
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7. Naklejki na drzwiach wejściowych do największej hali E
Naklejki reklamowe o wymiarze 78x200 cm* (szer. x wys.).
Od ulicy Zakładowej można nakleić 6 sztuk. Od ulicy Markowskiego
9 sztuk.
Podana cena obejmuje wykonanie, montaż oraz ekspozycję w miejscu
wskazanym przez TK, projekt gratis.
Masz gotowy projekt?
Prześlij do Kierownika Pracowni Plastycznej.
Artur Świątek - swiatek.artur@targikielce.pl
Liczba miejsc ograniczona. O kolejności decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

500 pln

* wymiar jednej naklejki;
cena dotyczy jednej naklejki

8. Naklejki na drzwiach do terminali wejściowych
Naklejki reklamowe od ulicy Zakładowej o wymiarze 100x108 cm*
(szer. x wys.) - można nakleić 5 sztuk.
Naklejki reklamowe od ulicy Markowskiego o wymiarze 66x1230 cm*
(szer. x wys.) - można nakleić 6 sztuk.
Podana cena obejmuje wykonanie, montaż oraz ekspozycję w miejscu
wskazanym przez TK, projekt gratis.
Masz gotowy projekt?
Prześlij do Kierownika Pracowni Plastycznej.
Artur Świątek - swiatek.artur@targikielce.pl
Liczba miejsc ograniczona. O kolejności decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

400 pln

*wymiar jednej naklejki;
cena dotyczy jednej naklejki
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9. Miejsce na balon reklamowy
Balon o maksymalnych wymiarach 3x3 m, mocowany za pomocą
obciążników, dostarczony i zamontowany przez zamawiającego
w miejscu wskazanym przez TK.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia.
Cena za udostepnienie miejsca pod 1 balon.
Zamawiana ilość

Cena:

3 000 pln

10. Flagi na masztach Targów Kielce na zewnątrz hal wystawienniczych
Udostępnienie miejsca pod ekspozycję flag na masztach o wysokości 5m. Flagi należy dostarczyć maksymalnie na tydzień przed
planowaną datą wydarzenia.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

230 pln

11. Flagi na masztach własnych wystawcy montowane poza stoiskiem wystawcy
Udostępnienie miejsca pod ekspozycję masztów z flagami reklamowymi o wysokości do 3.5 m. Flagi należy dostarczyć maksymalnie na tydzień przed planowaną datą wydarzenia.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

265 pln
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12. Indywidualne usługi graficzne
Potykacze reklamowe, grafika na szybach i samochodach oraz wiele innych form reklamy. Projekty graficzne i wydruki wielkoformatowe.
Kontakt z Kierownikiem Pracowni Plastycznej:
Artur Świątek - swiatek.artur@targikielce.pl
Cena: usługa do wyceny indywidualnej

13. Naklejki podłogowe - footprints
Naklejki podłogowe kierujące na stoisko. Podana cena obejmuje
wykonanie - 1m2, montaż oraz ekspozycję w miejscu wskazanym
przez TK, projekt gratis.
O kolejności decyduje data zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona.
Cena obejmuje oznaczenie w jednej hali wystawienniczej.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

840 pln

14. Roll-up reklamowy
Roll-up reklamowy o wymiarze uzgodnionym z Zespołem Pracowni
Plastycznej.
Cena obejmuje wykonanie, montaż oraz dostarczenie na stoisko,
projekt gratis.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

600 pln
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15. Grafika reklamowa w pomieszczeniach sanitarnych
Grafika o wymiarze 210x297 mm [A4] (szer. x wys.).
Podana cena obejmuje wykonanie, montaż oraz ekspozycję w miejscu wskazanym przez TK, projekt gratis.
O kolejności decyduje data zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona.
Zamawiana ilość sztuk

Cena:

400 pln

* cena dotyczy jednej sztuki

16. Prawo do kolportażu ulotek podczas wydarzenia*

Ilość dni
Podana kwota obowiązuje za 1 dzień targowy

Cena:

510 pln

17. Udostępnienie miejsca na wyłożenie materiałów reklamowych na terenie targów*
Ilość dni
Podana kwota obowiązuje za 1 dzień targowy

Cena:

140 pln
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18. Insert materiałów reklamowych w pakietach dla wystawców
Ulotki, foldery, wizytówki, płyty CD, itp. dostarczone przez Zamawiającego. W przypadku materiałów drukowanych - maksymalna
wielkość materiału: 2 strony A4.
Liczba insertów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena:

500 pln

19. Insert dla dziennikarzy
Ulotki, foldery, wizytówki, płyty CD, itp. dostarczone przez Wystawcę. W przypadku materiałów drukowanych - maksymalna wielkość materiału: 2 strony A4.
Liczba insertów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena:

500 pln

REKLAMA ONLINE
20. Baner - medium rectangle na stronie www
wymiar banera:
kolory:
format pliku:
rozmiar pliku:

300x250 px
RGB
jpg, png, gif
do 100 KB

Podana cena dotyczy emisji rocznej.
Cena:

550 pln
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21. Baner - large leaderboard na stronie www
wymiar banera:
kolory:
format pliku:
rozmiar pliku:

970x90 px
RGB
jpg, png, gif
do 100 KB

Podana cena dotyczy emisji rocznej.
Cena:

550 pln

22. Baner rotujący w katalogu wystawców - wersja on-line
wymiar banera:
kolory:
format pliku:
rozmiar pliku:

970x90 px
RGB
jpg, png, gif
do 200 KB

Podana cena dotyczy emisji rocznej.
Cena:

400 pln

23. Baner reklamowy w newsletterze
wymiar banera:
kolory:
format pliku:
rozmiar pliku:

650x180 px
RGB
jpg, png, gif (max 20-25 klatek)
do 10 MB

Podana cena dotyczy jednej wysyłki.
Zamawiana ilość wysyłek

Cena:

200 pln
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24. Informacja o firmie w newsletterze
Tekst należy przysłać w edytorze tekstu (np. Word, Notatnik)
ilość znaków: 600 ze spacjami + logo lub zdjęcie.
Podana cena dotyczy jednej wysyłki.
Zamawiana ilość wysyłek

Cena:

200 pln

25. Logo w reklamie display
Reklama banerowa na wyświetlenia.
Należy przesłać logo w formacie png.

Cena: usługa do wyceny indywidualnej

26. Live Stream ze stoiska/prelekcji 1h
Relacja video ze stoiska/film z prezentacją firmy
- realizacja streamingu podczas targów.

Cena: usługa do wyceny indywidualnej
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27. Film video z targów
Realizacja filmu video podczas targów. Scenariusz do ustalenia
wcześniej z zamawiającym. Możliwość realizacji krótkiego spotu z
muzyką czy dłuższej formy

Cena: usługa do wyceny indywidualnej

REKLAMA W MATERIAŁACH
TARGOWYCH, MULTIMEDIA
28. Reklama do 30 s., wszystkie monitory - 1 dzień targów (50 emisji)
Spoty / prezentacje - do 30 s.
Materiał należy przesłać w plikach graficznych (rozmiar 1920x1080
pikseli, waga do 100 MB), w jednym z formatów:
- prezentacje: ppt, pdf
- grafiki statyczne: jpg
- pliki video: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv
UWAGA: jeśli w sali konferencyjnej, przy której zlokalizowany jest
monitor odbywa się konferencja, kongres, szkolenie itp. - to wydarzenie ma pierwszeństwo do wykorzystania monitora.

Cena:

370 pln
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29. Reklama do 15 s., wszystkie monitory - 1 dzień targów (50 emisji)
Spoty / prezentacje - do 15 s.
Materiał należy przesłać w plikach graficznych (rozmiar
1920 x 1080 pikseli, waga do 100 MB), w jednym z formatów:
- prezentacje: ppt, pdf
- grafiki statyczne: jpg
- pliki video: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv
UWAGA: jeśli w sali konferencyjnej, przy której zlokalizowany jest
monitor odbywa się konferencja, kongres, szkolenie itp. - to wydarzenie ma pierwszeństwo do wykorzystania monitora.

Cena:

190 pln

30. Reklama w magazynie wydarzenia
Gazeta targowa - materiał w formie drukowanej i/lub elektronicznej
zawierający artykuły branżowy, plany targów itp. Reklama o wymiarze 210 mm x 297 mm + 3 mm spad (szer. x wys.), format PDF,
Acrobat 4, kolor CMYK, minimum 300 dpi.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena:

2 000 pln

31. Personalizowane zaproszenie dla zwiedzających*
Logo należy przesłać w formie jpg, PDF (dodatkowo księga znaków
jeśli firma posiada).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
*podana cena dotyczy zamówienia 500 szt.

Cena:

5 000 pln

32. Logo na zaproszeniach na wydarzenia towarzyszące
Wydarzenia towarzyszące: kręgle, grille itp. Logo należy przesłać
w formie JPG, PDF (dodatkowo księga znaków jeśli firma posiada).
Możliwość zamieszczenia 1 loga.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena:

5 000 pln
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33. Logo na zaproszeniach na bankiet
Logo należy przesłać w formie JPG, PDF (dodatkowo księga znaków
jeśli firma posiada).
Możliwość zamieszczenia 1 loga.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena:

5 000 pln

34. Logo na torbach targowych
Logo należy przesłać w formie jgp, PDF (dodatkowo księga znaków
jeśli firma posiada) maksymalnie na miesiąc przed planowaną
datą wydarzenia.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena:

2 600 pln

35. Logo na smyczach – 1000 sztuk
Logo należy przysłać w formacie .pdf, .ai, .eps.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena:

10 000 pln
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