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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 19
+48 41 365 13 70
detka.katarzyna@targikielce.pl
musial.marcin@targikielce.pl
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Reklama drukowana

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

1. Logo na torbach targowych
Torby targowe przekazywane są wystawcom i zwiedzającym
w trakcie wydarzenia.
Nakład:
Format pliku:
Lokalizacja:

2000 szt.
PDF, Acrobat 4
do ustalenia

Cena:

4 000 PLN NETTO

Uwaga: O zamieszczeniu loga decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Logo na zaproszeniach drukowanych dla zwiedzających
Nakład:
Format pliku:

13 500 szt.
PDF, Acrobat 4

Cena:

4 000 PLN NETTO

Uwaga: Na zaproszeniu będzie umieszczone logo tylko jednej firmy.

3. Logo na zaproszeniach na bankiet
Nakład:
Format pliku:

500 szt.
PDF, Acrobat 4

Cena:

4 000 PLN NETTO

Uwaga: Na zaproszeniu będzie umieszczone logo tylko jednej firmy.
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4. Logo na zaproszeniach na wydarzenia towarzyszące targom
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.

5. Reklama na mapie targowej
Mapa dostępna jest bezpłatnie dla wystawców
i zwiedzających.
Nakład:
Format pliku:
Wymiary:
Cena:

4500 szt.
PDF, Acrobat 4
140 x 100 mm
2 500 PLN NETTO
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Reklama internetowa
Bądź widoczny w sieci w każdym miejscu i o każdej porze dnia.

6. Mini baner na stronie wydarzenia
Nakład:
Kolor:
Format pliku:
Rozmiar pliku:
Czas emisji:

300 x 250 px
RGB
jpg, png, gif
do 100 KB
12 miesięcy

Cena:

480 PLN NETTO

7. Maxi baner na stronie wydarzenia
Nakład:
Kolor:
Format pliku:
Rozmiar pliku:
Czas emisji:

970 x 90 px
RGB
jpg, png, gif
do 100 KB
12 miesięcy

Cena:

850 PLN NETTO

8. Relacja wideo z udziału w targach
Po targach materiał video można umieścić na stronie internetowej firmy lub rozesłać
do kontrahentów.
Cena:

500 PLN NETTO
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9. Logo na zaproszeniu elektronicznym

Format pliku:

pdf, Acrobat 4

Cena:

3 000

PLN NETTO

10. Baner w newsletterze (wysyłka przynajmniej raz w miesiącu)
Format:
Format pliku:

650 x 180 px
png, jpg

Cena:

1 emisja: 350 PLN NETTO
3 emisje: 840 PLN NETTO

Uwaga: O kolejności banerów decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Informacja o firmie w newsletterze (wysyłka przynajmniej raz w miesiącu)
Ilość znaków:
Format pliku:

600 ze spacjami
edytor tekstu (Word, Notatnik)

Cena:

1 emisja: 350 PLN NETTO
3 emisje: 840 PLN NETTO

Uwaga: W jednym newsletterze może być max 2 opisy firmy;
o kolejności wpisów decyduje kolejność zgłoszeń.

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

970 x 90 px
RGB
jpg, png, gif
do 200 KB

Cena:

400 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.

13. Baner reklamowy na ogrodzeniu zewnętrznym Targów Kielce
Miejsce pierwszego kontaktu z klientem.
Format banera: szer. 500, wys. 150 cm
Cena:

2 200 PLN NETTO
(ekspozycja, montaż i produkcja)

UWAGA: Liczba banerów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

14. Baner reklamowy na elewacji hali wystawienniczej
Największy format reklamy dostępny w ofercie.
Nikt nie przejdzie obok niej obojętnie.
Format banera: szer. 550 cm, wys. 400 do 600 cm
Cena:

Ekspozycja i montaż: 4 000 PLN NETTO
Produkcja: 1 485 PLN NETTO

UWAGA: Liczba banerów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

15. Flagi na masztach
Wzmocnienie widoczności firmy podczas wydarzenia.
Wysokość masztu: 5 m
Ilość flag z masztami: 40 flag
Cena: Ekspozycja i montaż: 260 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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16. Naklejki na drzwiach wejściowych do hali E
HALA E (wejście wschodnie i zachodnie):
Naklejki reklamowe o wymiarze 78 x 200 cm*
(szer. x wys.).
Od ulicy Zakładowej (wejście wschodnie) można
nakleić 6 sztuk.
Od ulicy Markowskiego (wejście zachodnie) 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.
Cena: 450 PLN NETTO
(cena dotyczy jednej naklejki)

Zamawiana ilość szt

* wymiar jednej naklejki

17. Naklejki na drzwiach do terminali wejściowych
Terminale:
Naklejki reklamowe od ulicy Zakładowej o wymiarze
100 x 108 cm* (szer. x wys.) - można nakleić 5 sztuk.
Naklejki reklamowe od ulicy Markowskiego o wymiarze
66x232 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.
Cena: 380 PLN NETTO
(cena dotyczy jednej naklejki)

Zamawiana ilość szt

* wymiar jednej naklejki
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18. Naklejki podłogowe (footprints)
Naklejki umieszczone są w halach w alejach komunikacyjnych.
W jednej hali maksymalnie 20 naklejek.
Format: max. 400 mm x 400 mm
Cena:

1200 PLN NETTO / zestaw 20
Ekspozycja, produkcja i montaż w jednej hali

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

19. Reklama elektroniczna na monitorach
Na terenie TK dostępnych jest 48 monitorów, z czego
w terminalach wejściowych dostępnych jest 11 monitorów,
w halach wystawienniczych -15, natomiast w Centrum
Kongresowym - 22. Największy monitor ma 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

Cały okres targów
(140 emisji)
640 PLN NETTO

Plansze 15 s
wszystkie monitory

Cały okres targów
(140 emisji)
360 PLN NETTO

1 dzień targów
(50 emisji)
320 PLN NETTO

1 dzień targów
(50 emisji)
180 PLN NETTO

UWAGA: Liczba plików ograniczona, emitowane będą rotacyjnie, decyduje kolejność zgłoszeń.
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20. Reklama w pomieszczeniach sanitarnych (ramka A4)
Format: 210 x 297 mm
Cena:

350 PLN NETTO / 1 ramka

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

21. Potykacz umiejscowiony na terenie otwartym targów (ramka A1)
Format: A1 (598 x 841 mm)

Cena:

600 PLN NETTO / 1 potykacz dwustronny
(ekspozycja/wydruk/montaż)

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

Działania marketingowe

22. Inserty do pakietów dla wystawców
Najlepszy sposób dotarcia do każdego wystawcy.
Format:

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

Cena:

400 PLN NETTO

UWAGA: Liczba insertów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

23. Logo na smyczach dla zwiedzających. Dystrybucja podczas wydarzenia.
W ofercie dostępne jest 5 zestawów smyczy po 2 500 sztuk.
Smycze będą wydawane zwiedzającym podczas wejścia
na targi.
Wystawca dostarcza smycze z logiem firmy
w ilości 2500 szt. najpóźniej na 3 dni przed
wydarzeniem.
UWAGA: Liczba zestawów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

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

250 PLN NET TO / dzień - j.polski
300 PLN NETTO / dzień - j.obcy

Język wymagany przez zamawiającego:

Ilość hostess:

Targi Kielce zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z niektórych proponowanych
świadczeń ze względu na wewnętrzne postanowienia i obostrzenia sanitarne.

