
Reklama nawielkoformatowa terenie wystawy

Wymiary banera:
-
-

wysoko 4 m
szeroko 8 m

ść
ść

Wymiary banera:
- 1,35
-

wysoko m
szeroko 8 m

ść
ść

3 950 z  + VATł

Przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego),

wydruk, monta i demontaż ż

Baner (na siatce) na pawilonie 7, 7A, 8, 8A

Przygotowanie pliku do druku ez kosztów projektu graficznego),

wydruk, monta i demonta

(b

ż ż 4 500 z  + VATł

Baner w holu wschodnim

Baner umieszczony na ścianie pawilonu 7A w Alei Lipowej (pasaż łaczący
pawilony wstawiennicze.

Baner umieszczony
.

nad kasami oraz wejściem na tereny targowe od strony
dworca PKP

Wymiary banera:

- 1,35

- 7

wysoko m

szeroko m

ść

ść

Baner na antresoli pomiędzy pawilonami 7A, 8, 8A

Przygotowanie pliku do druku ez kosztów projektu graficznego),

wydruk, monta i demonta

(b

ż ż 3 950 z  + VATł

Baner na ścianie pawilonu 7

Przygotowanie pliku do druku ez kosztów projektu graficznego),

wydruk, monta i demonta

(b

ż ż 3 950 z  + VATł

Wymiary banera:

- 3

- 2

wysoko m

szeroko m

ść

ść



Reklama na salach wykładowych

Reklama w pawilonie 15

W pawilonie 15 odbywają się wykłady oraz

wykłady firm. Istnieje możliwość ustawienia roll-up’u wystawcy w holu

pawilonu 15 pomiędzy salami konferencyjnymi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Konferencji PTS@CEDE 2015

Oznaczenie sali wykładowej nazwą firmy lub produktu

Reklama w sali wykładowej

Cena oznaczenia sali wykładowej

na cały czas trwania konferencji

3 000 z  + VATł

Oznaczenie sali nazwą firmy lub nazwą produktu na cały czas trwania

Konferencji. Oznaczenie umieszczone zostanie nad wejściem do sali

(wym. tabliczki 121 x 33,5 cm) oraz na ekranie led przed wejściem do sali.

8 000 zł + VAT

Ustawienie roll-up’u Wystawcy w sali wykładowej.

Wymaga uzgodnienia oraz uzyskania akceptacji Organizatora.

Cena ustawienia roll-up’u Wystawcy

zależna od formyCena ustawienia reklamy



5 400 zł + VAT

5 800 zł + VAT

Konstrukcja R S- ampa tojąca

Z na zewnątrz pawilonów wystawienniczych,lokalizowana

Kostka 2,8 m x 3,8 m x 3,8 m

Kostka 3,8 m x 3,8 m x 3,8 m

Cena

Cena

Reklama balon, samochód etc.zewnętrzna -

uzale niona od formyż

uzale niona od formyż

Reklama ustawiona zewnątrz pawilonów.na

Reklama na terenie wystawy

W z ami

4 .

ypo yczenie, monta konstrukcji TRISYSTEM obci nik , przygotowanie

do druku, wydruk na siatce, monta banerów

ż ż ąż

ż

Reklama w Pasa uż (wykluczona forma stoiska)

Konstrukcja o powierzchni plansz  do 5 m2

Konstrukcja o powierzchni plansz  ponad 5 m2 do 10 m2

Konstrukcja o powierzchni plansz  ponad 10 m2

Konstrukcje reklamowe Wystawcy

Forma reklamy do uzgodnienia z Organizatortem.

900 zł + VAT

2 000 zł + VAT

3 200 zł + VAT

Ustawienie na terenie wystawy konstrukcji własnych Wystawcy
po uzyskaniu zgody Organizatora.



1 950 zł + VAT

Strefa testów

Reklama terenie wystawy

Wynajęcie modułu prezentacyjnego (na cały czas trwania wystawy)

Strefa Testów zlokalizowana w pawilonie 8 to miejsce,

w którym mogą dać Państwo lekarzom i technikom

możliwość samodzielnego wypróbowania materiałów

lub przetestowania akcesoriów pod nadzorem

konsultanta firmy

Oferujemy Państwu możliwość wynajęcia gotowego modułu prezentacyjnego, który zawiera:

ladę, fryz, stołki barowe - 3 szt, oświetlenie, gniazdo elektryczne, wykładzinę,

kosz na śmieci.

Oferta dostępna jest wyłącznie dla Wystawców CEDE 2015.

Moduł prezentacyjny jest uzupełnieniem podstawowej ekspozycji firmy i nie może stanowić

jedynej formy uczestnictwa w wystawie.

Na terenie Strefy Testów zabronione jest prowadzenie sprzedaży produktów.


