
Reklama firmy w aplikacji CEDE 2015 dla urz¹dzeñ mobilnych

Baner na ekranie aplikacji mobilnej

Reklama pe³noekranowa w aplikacji mobilnej

Zamieszczenie przygotowanego przez Wystawcê banera na ekranie aplikacji mobilnej.

Format banera - png.

Wymiary banera:

- uk³ad pionowy: 768 x 100px - z marginesem bez tekstu  20 px od góry i 60 px z prawej i z lewej.

- uk³ad poziomy:  1024 x 66 px - margines bez tekstu - 120 px z prawej i z lewej.

Zamieszczenie pe³noekranowej reklamy w aplikacji mobilnej CEDE 2015.

Reklama jest wyœwietlana przy ka¿dorazowym uruchomieniu aplikacji przez u¿ytkownika.

Format reklamy - png.

Wymiary reklamy:

- uk³ad pionowy: 1080 x 1920 px - z marginesem bez tekstu 240 px od góry i od do³u 

- uk³ad poziomy:  1920 x 1080 px - margines bez tekstu - 240 px z prawej i lewej strony

Aplikacja mobilna CEDE 2015 dostêpna bezp³atnie na Iphony, smartfony z systemem Android, Blackberry, Ipady, smartfony / 

tablety z systemem Windows.  Aplikacja  dzia³a do czasu zast¹pienia jej now¹ wersj¹ dla kolejnej edycji CEDE.

Aplikacja oferuje liczne funkcje pozwalaj¹ce u¿ytkownikowi w prosty, intuicyjny sposób zaplanowaæ swój pobyt na CEDE:

- informacje ogólne o wystawie,

- aktualny katalog wystawców oraz plany pawilonów wystawienniczych,

- program wyk³adów oraz informacje o wyk³adowcach,

- listê produktów zg³oszonych do GRAND PRIX CEDE 2015, wraz z mo¿liwoœci¹ g³osowania w konkursie GRAND PRIX

  PUBLICZNOŒCI CEDE 2015,

- po³¹czenie z mediami spo³ecznoœciowymi (Facebook, Twitter),

- materia³y video dotycz¹ce wystawy i konferencji,

- wizytownik s³u¿¹cy do gromadzenia elektronicznych wizytówek,

- dane kontaktowe Organizatora.

Aplikacja jest doskona³ym narzêdziem do optymalnego zorganizowania swojego pobytu na CEDE 2015, gromadzenia 

podrêcznych wiadomoœci, notatek oraz zapisywania nawi¹zanych kontaktów.

- indywidualny planer pobytu (wybrane wyk³ady, wybrane stoiska itp.),

cena zamieszczenia gotowego banera 

cena zamieszczenia gotowej reklamy 

4 000 z³ + VAT

6 000 z³ + VAT
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