


Reklama w aplikacji CEDE 2017 dla urządzeń mobilnych oraz na www

Baner na ekranie aplikacji mobilnej

Reklama pełnoekranowa w aplikacji mobilnej

Zamieszczenie przygotowanego przez Wystawcę banera na ekranie 

aplikacji mobilnej CEDE 2017.

Format banera: png.

Wymiary banera:

- układ pionowy: 360 px (szer.) x 50 px (wys.) 

 - układ poziomy:  1024 px (szer.)  x 90 px (wys.)

 

Zamieszczenie pełnoekranowej reklamy w aplikacji mobilnej CEDE 2017.

Reklama jest wyświetlana przy każdorazowym uruchomieniu aplikacji przez użytkownika.

Format reklamy: png.

Wymiary reklamy:

- układ pionowy: 1080 px (szer.) x 1920 px (wys.) z marginesem bez tekstu 290 px od góry i 240 px od dołu 

- układ poziomy: 1920 px (szer.) x 1080 px (wys.) z marginesem bez tekstu 240 px z prawej i lewej strony

Aplikacja mobilna CEDE 2017 dostępna bezpłatnie na iPhony, smartfony z systemem Android, iPady, smartfony / tablety z 

systemem Windows.  Aplikacja  działa do czasu zastąpienia jej nową wersją dla kolejnej edycji CEDE.

Aplikacja oferuje liczne funkcje pozwalające użytkownikowi w prosty, intuicyjny sposób zaplanować swój pobyt na CEDE.

Są to: informacje ogólne o wystawie, aktualny katalog wystawców oraz plany pawilonów wystawienniczych, program wykładów 

oraz informacje o wykładowcach, indywidualny planer pobytu (wybrane wykłady, wybrane stoiska itp.), połączenie z mediami 

społecznościowymi (Facebook, Twitter), materiały video dotyczące wystawy i kongresu, wizytownik służący do gromadzenia 

elektronicznych wizytówek, dane kontaktowe Organizatora.

Aplikacja jest doskonałym narzędziem do optymalnego zorganizowania swojego pobytu na CEDE 2017, gromadzenia 

podręcznych wiadomości, notatek oraz zapisywania nawiązanych kontaktów.

cena zamieszczenia gotowego banera                4 000 zł + VAT 
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Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ

cena zamieszczenia gotowej reklamy                                                         6 000 zł + VAT  

Termin dostarczenia reklamy: do 30 kwietnia 2017         

Wielkość 320 px (szer.) x  240 px (wys.) podlinkowane do strony reklamodawcy. 

(52 280 odsłon strony w 2015 - za Google Analytics) 

Format: gif 

Czas wyświetlania 10 s. Może się maksymalnie ukazać 6 logotypów.

Logotyp/reklama na stronie głównej www.cede.pl 

zamieszczenie logotypu/reklamy na czas trwania kampanii   2 500 zł + VAT

Termin dostarczenia reklamy: do 30 kwietnia 2017         

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

układ pionowy

układ poziomy



Reklama w drukach CEDE 2017

Program / Informator CEDE oraz Kongresu

Zawiera program Kongresu  oraz innych wykładów towarzyszących CEDE, informacje

o wykładowcach, podstawowe informacje o wystawie CEDE: rejestracja zwiedzających, 

imprezy towarzyszące, tereny targowe etc. 

Program jest rozsyłany w drugiej połowie kwietnia do ponad 18 tysięcy lekarzy,

techników, asystentek stomatologicznych

druk:     5 kwietnia 2017 

format:

170 mm (szer.)  x 245 mm (wys.) 

nakład: 18,5 -19 tys. egz.

Termin dostarczenia materiałów do: 20 marca 2017

Broszura CEDE 2017

Zawiera spis zarejestrowanych wystawców CEDE 2017 (na dzień 20 czerwca 2017),

ramowy program Kongresu oraz istotne z punktu widzenia Organizatora informacje.

druk: czerwiec / lipiec 2017

format brutto (spady góra i dół):

105 mm (szer.)  x 220 mm (wys.)

format netto: 105 mm x 210 mm

nakład:18,5 -19 tys. egz.

Termin dostarczenia materiałów:  do 15 czerwca 2017

Termin dostarczenia materiałów:  do 22 lipca 2017

W broszurze przewidziana jest wyłącznie jedna reklama.

Informator przedwystawowy "Zaplanuj swój pobyt na CEDE 2017"

Zawiera: program wykładów, informacje o wystawie, plany pawilonów, spis wystawców

oraz kartę rejestracyjną dla zwiedzającego.

Logotypy firm reklamodawców zostaną umieszczone na planach stoisk.

Informator jest używany przez zwiedzających wystawę jako „podręczna” wersja katalogu.

18.5-19 tysięcy informatorów zostanie rozesłanych do lekarzy, techników i asystentek.

Pozostała ilość będzie rozdawana w czasie wystawy.

druk: 2 sierpnia 2017

format:

210 mm (szer.) x 220 mm (wys.) 

+ 5 mm z każdej strony na spad

nakład:   22 tys. egz.

IV okładka                                                                                                     6 300 zł + VAT

III okładka                                                                                                     5 700 zł + VAT

II okładka                                                                                                      5 700 zł + VAT

inne możliwości zamieszczenia reklamy                                                   do uzgodnienia

cena zamieszczenia gotowej reklamy                                   6 000 zł + VAT

3 500 zł + VAT

6 800 zł + VAT

3 500 zł + VAT

2 800 zł + VAT

IV okładka   

III okładka  

II okładka 

strona wewnętrzna

reklama wewnątrz  - 4 „kominy”
każdy o wym:  46 mm (szer.) x 195 mm (wys.) 
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2 800 zł + VAT

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ



Reklama w drukowanym katalogu CEDE 2017

Drukowany katalog CEDE 2017 zawiera: listę wystawców z danymi teleadresowymi, plan wystawy, 

spis wystawców wg grup towarowych, plan szkoleń/warsztatów firm

Katalog bezpłatnie zwiedzający wystawę CEDE oraz U   w ch kongresowych.otrzymują czestnicy Kongresu materiała  

Ceny zamieszczenia reklamy w drukowanym Katalogu CEDE 2017

Termin przesłania reklamy do katalogu - 15 lipca 2017.

Termin przesłania reklamy do Programu - 15 lipca  2017.

Termin przesłania reklamy do Programu - 30 lipca  2017.

Formularz zamówienia reklam w katalogu znajduje się na: www.cede.pl / Wystawca / Panel Wystawcy

Format katalogu: 120 mm (szer.)  x 215 mm (wys.)

Nakład: ok. 3 000 egz.

Format: 120 mm  (szer.) x 215 mm (wys.)

Nakład: ok. 2 500 egz.

cała strona - bez prawa wyboru miejsca
120 mm (szer.) x 215 mm (wys.) + 4 mm spad z każdej strony

cała strona - na stronie sąsiadującej z wpisem firmy
120 mm (szer.) x 215 mm (wys.) + 4  mm spad z każdej strony

2 800 zł + VAT

3 100 zł + VAT

II okładka
mm spad z każdej strony115 mm (szer.) x 215 mm (wys.) + 4 

III okładka
mm spad z każdej strony115 mm (szer.) x 215 mm (wys.) + 4 

IV okładka
mm spad z każdej strony120 mm (szer.) x 215 mm (wys.) + 4 

banderola sklejana wokół katalogu (kolor 4+0, kreda 135 g)

zakładka - zgodnie z projektem zamawiającego

7 000 zł + VAT

3 000 zł + VAT 

cena do uzgodnienia

7 000 zł + VAT

8 000 zł + VAT

01

02

03

04

05

06

07
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Dane techniczne: 

Wszystkie reklamy w pełnym kolorze. Format Katalogu oraz Programu: 120 mm (szer.)  x 215 mm (wys.)

Reklamodawca jest odpowiedzialny za zawartość oraz jakość dostarczonych materiałów do druku.

Materiały w jednym z następujących formatów: .cdr, .tif, .jpg, .eps, .pdf, .prn \należy przesłać w formie elektronicznej nieskompresowanej. 

Kontakt w sprawie reklam podczas CEDE 2017:

Małgorzata Barczak tel. kom. 691 029 764; e-mail:  reklama@cede.pl 

  

Ceny zamieszczenia reklamy w drukowanym Programie Kongresu

Reklama w składanym, kieszonkowym  programie Kongresu

cała strona wewnątrz - bez prawa wyboru miejsca
mm spad z każdej strony120 mm (szer.) x 215 mm (wys.) + 4 

2 800 zł + VAT

II okładka
mm spad z każdej strony115 mm (szer.) x 215 mm (wys.) + 4 

III okładka
mm spad z każdej strony115 mm (szer.) x 215 mm (wys.) + 4 

IV okładka
mm spad z każdej strony120 mm (szer.) x 215 mm (wys.) + 4 

3 100 zł + VAT

3 100 zł + VAT

4 000 zł + VAT

08

09

10

11

Mini program otrzyma każdy uczestnik Kongresu wraz z identyfikatorem 

Przewidywany nakład:  ok. 2 500 egz.

cena netto                                                                                                                        3 500 zł + VAT 

Format: 105 mm (szer.)  x 148 mm (wys.) 

Nakład: ok. 2 500 egz.

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ



Zamieszczenie logotypu na identyfikatorach uczestnika Kongresu
oraz na identyfikatorach VIP

Zamieszczenie logotypu na bezpłatnych kartach wstępu 

Logotyp na torbie kongresowej CEDE 2017

Dołączenie materiałów informacyjnych do torby kongresowej

Przewidywany nakład: 2 000 identyfikatorów

Rejestracja on-line rozpocznie się 15 marca 2017.

Przewidywany nakład: 14 000 egz.

Materiały kongresowe w torbie CEDE otrzymują wszyscy zgłoszeni uczestnicy 

Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Notatniki otrzymują wszyscy uczestnicy Kongresu Unii Stomatologii Polskiej  w materiałach kongresowych

Format notatnika: A5, przewidywany nakład:  3 000 egz.

Reklama w materiałach kongresowych oraz wydawanych na wystawie

Logotyp w notatniku CEDE 2017

cena zamieszczenia logotypu                                                             4 000 zł + VAT

Termin dostarczenia reklamy: 15 czerwca 2017 

cena zamieszczenia logotypu                                                             8 000 zł + VAT

cena zamieszczenia jednego logotypu na torbie                                     10 000 zł + VAT 

broszura/katalog o formacie nieprzekraczającym A4 (max. 10 stron)          1 500 zł + VAT

inne materiały promocyjne                                                                           do uzgodnienia

cena zamieszczenia jednego logotypu w notatniku                                       2 200 zł + VAT
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Termin dostarczenia reklamy   28  lutego 2017 

Termin zamówienia i dostarczenia reklamy (logo) do  20 kwietnia 2017 

Termin zamówienia i dostarczenia reklamy/logotypu do  20 kwietnia 2017 

Termin dostarczenia insertów: do 11 września  2017 

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

Dystrybucja materiałów reklamowych firmy w wejściach na wystawę

Dostarczone przez Wystawcę materiały będą rozdawane w punktach zlokalizowanych 

w wejściu wschodnim i w wejściu zachodnim

Oferta dostępna dla max. 5 wystawców 

Max. format materiałów A5, max. 12 stron.

cena dystrybucji materiałów                                                                               2 500 zł + VAT 

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ



Reklama wielkoformatowa na terenie wystawy

Wymiary banera:

- szerokość 8 m.

- wysokość 4 m

Baner przy elewacji pawilonu 7A      (7A.1; 7A.2;7A.3; 7A.4; 7A.5)  

Baner przy elewacji pawilonu 7       (7.1; 7.2)  

Baner dwustronny na antresoli pomiędzy pawilonami 7 i 8 (7-8)

Baner dwustronny na antresoli pomiędzy pawilonami 8 i 8A (8-8A)

Przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego),

wydruk, montaż i demontaż                                                                5 000 zł + VAT

Przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego),

wydruk, montaż i demontaż                                                                5 000 zł + VAT

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego),

wydruk, montaż i demontaż                                                         9 000 zł + VAT

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego),

wydruk, montaż i demontaż                                                9 000 zł + VAT         
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Baner przy elewacji pawilonu 8A (banery 8A.1; 8A.2; 8A.3)  

Przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego),

wydruk, montaż i demontaż                                                                5 000 zł + VAT

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

BRAMA
WJAZDOWA

WEJŚCIE 
ZACHODNIE

Wymagania techniczne dla reklamy wielkoformatowej :

Dane techniczne plików do druku banerów:

Skala 1:10;  rozdzielczość 720dpi (300 dpi jeżeli banner ma być większy niż 100m²), CMYK bez osadzonych profili kolorystycznych

(w przypadku zdjęć) lub grafika wektorowa. Typy plików to tiff lub pdf do druku.

Termin dostarczenia plików wraz z podglądem    30 lipca 2017.

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ

Wymiary banera:

- szerokość 8 m

- wysokość 4 m

Wymiary banera:

- szerokość 8 m

- wysokość 4 m

Wymiary banera:

- szerokość 8 m

- wysokość 4 m

Wymiary banera:

- szerokość 8 m

- wysokość 4 m



Wymiary banera:

- szerokość 8 m

- wysokość 1,35 m

Baner w holu wschodnim (WW.12) 

Baner umieszczony nad kasami oraz wejściem na tereny targowe od strony 
dworca PKP. 

Wymagania techniczne dla reklamy wielkoformatowej :

Dane techniczne plików do druku banerów:

Skala 1:10;  rozdzielczość 720dpi (300 dpi jeżeli banner ma być większy niż 100m²), CMYK bez osadzonych profili kolorystycznych

(w przypadku zdjęć) lub grafika wektorowa. Typy plików to tiff lub pdf do druku.

Termin dostarczenia plików wraz z podglądem    30 lipca 2017.

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż                                                           6 500 zł + VAT 
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Baner na konstrukcji przy centrum targowym (CTB.1; CTB.2; CTB.3) 

Dostępne są 3 konstrukcje, każda o wym.: 

- szerokość 5,20 m

- wysokość 2,55 m

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż                                                           3 800 zł + VAT 

Baner na konstrukcji przy pawilonie 12 (12.2.)

Flagi reklamowe przed wejściem wschodnim

Wymiary banera:

- szerokość 3,10 m

- wysokość 9,20 m

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż                                                           4 680 zł + VAT 

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż - cena jednej flagi                               5 000 zł + VAT 

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

Reklama wielkoformatowa na terenie wystawy

Lokalizacja reklamy - patrz mapka na str. 10

Lokalizacja reklamy - patrz mapka na str. 10

Lokalizacja reklamy - patrz mapka na str. 10

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ

Dostępne są 4 flagi. Wymiary pojedynczej flagi:

- szerokość 1  m

- wysokość 5 m

wysokość masztu 7m 
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Wymiary banera:

- szerokość 15,65 m

- wysokość 5,50 m

Baner nad wejściem zachodnim  (WWZ) 

Baner na zewnątrz pawilonu 7A od strony pawilonu 15 (7A.7)  

Baner na zewnątrz pawilonu 8A od strony pawilonu 15 (8A.9)  

Baner na siatce winylowej umieszczony nad wejściem zachodnim do „czteropaku”
(paw. 7, 7A, 8, 8A) od ul. Śniadeckich. 

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż                                                      11 700 zł + VAT 

Reklama wielkoformatowa na terenie wystawy

Wymiary banera:

- szerokość 3,10 m

- wysokość 4,55 m

Wymiary banera:

- szerokość 3,10 m

- wysokość 4,55 m

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż                                                      3 000  zł + VAT 

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż                                                           3 000  zł + VAT 

Baner na konstrukcji na zewnątrz pawilonu 7A od strony pawilonu 15
(w pawilonie 15 odbywają się wykłady Kongresu)

Reklama - baner na konstrukcji na zewnątrz pawilonu 8A od strony pawilonu 15

(w pawilonie 15 odbywają się wykłady Kongresu)

Wymiary banera:

- szerokość 3,10 m

- wysokość 4,55 m

Baner w wejściu zachodnim  (WZ3) 

Baner w wejściu zachodnim. 

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż                                                      3 000  zł + VAT 

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

Wymagania techniczne dla reklamy wielkoformatowej :

Dane techniczne plików do druku banerów:

Skala 1:10;  rozdzielczość 720dpi (300 dpi jeżeli banner ma być większy niż 100m²), CMYK bez osadzonych profili kolorystycznych

(w przypadku zdjęć) lub grafika wektorowa. Typy plików to tiff lub pdf do druku.

Termin dostarczenia plików wraz z podglądem    30 lipca 2017.

Lokalizacja reklamy - patrz mapka na str 10

Lokalizacja reklamy - patrz mapka na str. 10

Lokalizacja reklamy - patrz mapka na str. 10

Lokalizacja reklamy - patrz mapka na str. 10

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ
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Baner na pawilonie 15 od strony pawilonu 8A (15.4; 15.5)

Reklama wielkoformatowa na terenie wystawy

Wymiary pojedynczego modułu banera:

- szerokość 1,48 m

- wysokość 2,90 m

Wymiary pojedynczego banera:

- szerokość  2,95 m

- wysokość   1,45 m

Wymiary banera:

całość:

- szerokość 25,20 m

- wysokość 5,90 m

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż                    pojedynczy moduł    3 200 zł + VAT

                                                                      dwa moduły      4 800 zł + VAT    

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż i demontaż                              całość      19 500 zł + VAT

                                                                  1/2 całości    10 400 zł + VAT 

1/2 całości (strona lewa lub prawa) :

- szerokość 12,00 m

- wysokość 5,90 m

Baner nad wejściem pawilonu 15 - od strony pawilonu 7A i 8A
(15.2A; 15.2B)

Moduł prawy lub lewy

Baner na konstrukcji przenośnej - teren zewnętrzny przy paw.15 (KW)  

Z y na zewnątrz pawilonów wystawienniczych przylokalizowan  

pawilonie 15 od strony pawilonu 8. 

Reklama zewnętrzna -  balon, samochód itp.. 

Reklama wystawcy ustawiona na zewnątrz pawilonów wystawienniczych 

między pawilonem 15 a „Czteropakiem” (7,7A,8,8A)

cena                                                                         uzależniona od formy

przygotowanie pliku do druku (bez kosztów projektu graficznego), 

wydruk, montaż na konstruklcj, demontaż                                 3 200 zł + VAT 

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

Wymagania techniczne dla reklamy wielkoformatowej :

Dane techniczne plików do druku banerów:

Skala 1:10;  rozdzielczość 720dpi (300 dpi jeżeli banner ma być większy niż 100m²), CMYK bez osadzonych profili kolorystycznych

(w przypadku zdjęć) lub grafika wektorowa. Typy plików to tiff lub pdf do druku.

Termin dostarczenia plików wraz z podglądem    30 lipca 2017.

Lokalizacja reklamy - patrz mapka na str. 10

Lokalizacja reklamy - patrz mapka na str. 10

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ
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Lokalizacja reklam wielkoformatowych na terenie wystawy

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ
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Emisja spotu długości 5 sekund na ekranie

o wymiarach 3,84 m (wys.) x 6,40 m (szer.),  

umieszczonym na łączniku między pawilonami 8A i 15.

Spot reklamowy na ekranie na łączniku między pawilonami 8A i 15

Format materiałów do wyświetlania spotu:

plik *.avi, *.wmv lub *.mov

szerokość:  640 px

wysokość:   384 px

Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

Konstrukcje reklamowe Wystawcy

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

konstrukcja o powierzchni plansz  do 5 m2

konstrukcja o powierzchni plansz  ponad 5 m2 do 10 m2

konstrukcja o powierzchni plansz  ponad 10 m2

Oznaczenie sali wykładowej nazwą firmy lub produktu

Oznaczenie sali wykładowej Kongresu nazwą firmy lub nazwą produktu przez

czas trwania Kongresu. Oznaczenie umieszczone zostanie nad wejściem do sali 

na tablicy o wym. 121 cm (szer.)  x 33,5 cm (wys.), na ekranie LED przed wejściem

do sali oraz na ekranie w sali.

Wykłady kongresu będą odbywały się  na poziomie „1'” pawilonu 15 w salach:

1.D; 1.E;  1.F; 1.G.

Informacje o nazwie sali zostaną umieszczone w drukach, oraz w aplikacji 

mobilnej CEDE 2017

 
cena oznaczenia sali przez czas trwania kongresu                8 000 zł + VAT    

                                          

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ

częstotliwość emisji spotu                ilość wyświetlen spotu w ciągu: 1h / 8h / 3 dni                  cena

jedno wyświetlenie na 1 min                                  60 / 480 / 1440                                                 800 zł + VAT                                                      

jedno wyświetlenie na 3 min                                  20 / 160 / 480                                                   600 zł + VAT

jedno wyświetlenie na 5 min                                   12 /  96 / 288                                                   400 zł + VAT

1 000 zł + VAT

2 500 zł + VAT

4 000 zł + VAT



Reklama na jednorazowych kubkach do kawy w MTP Cafe

Logotyp/reklama na jednorazowych kubkach do kawy

dostarczonych przez wystawcę zostaną wykorzystane 

w punktach MTP Cafe podczas trwania wystawy.

Przewidywane zużycie kubków na 1 dzień targowy:

kubki 100 ml - 200 szt.

kubki 200 ml - 1000 szt.

kubki 300 ml - 1000 szt.

Logotyp/reklama na papierowych nakładkach na kubki 

do kawy wykorzystywane przez punkty MTP Cafe podczas

trwania wystawy.

BRAMA TOWAROWA BRAMA TOWAROWA BRAMA TOWAROWA
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Cennik wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2017

cena                          12 000  zł + VAT

Przerwy kawowe dla uczestników Kongresu będą się odbywać w holu przy salach wykładowych  na poziomie „1" pawilonu 15.

Sponsor przerwy kawowej będzie mógł ustawić w holu ściankę/rollup o max. wym. szer. 3,00 m. x wys. 2,20 m.

Informacja o sponsorze przerwy kawowej zostanie umieszczona w programie Kongresu

Sponsor przerwy kawowej dla uczestników Kongresu

cena użycia kubków z logo firmy przez punkty MTP Cafe

(kubki dostarcza Wystawca)

1 500 zł + VAT za 1 dzień wystawy 

cena nałożenia nakładek i użycia kubków przez MTP Cafe

(nakładki dostarcza Wystawca)

1 800  zł  +  VAT za 1 dzień wystawy 

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ
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zamieszczenie gotowego spotu długości 20 sek.                1 100 zł + VAT

przygotowanie spotu w jakości HD do emisji                        300 zł + VAT

Reklama na ekranie LED

Reklama na urządzeniach multimedialnych

Na terenie Wystawy i Kongresu zostaną ustawione 3 multimedialne urządzenia z uruchomioną interaktywną mapą wystawy.

Reklama na interaktywnej mapie wystawy

Wynajem czytnika kodów zbierającego dane zwiedzających 

Ekran zostanie ustawiony w centralnym miejscu pasażu łączącego pawilony wystawowe

7, 7A, 8, 8A , co gwarantuje możliwość precyzyjnego dotarcia do zwiedzających. 

 

Jeden spot reklamowy trwa 20 sekund. 

Wszystkie reklamy emitowane na ekranie tworzą blok reklamowy emitowany w pętli.

Maksymalna liczba dostępnych miejsc reklamowych - 18. 

Oferta zawiera:

1. Pakiet PODSTAWOWY

Pakiet zawiera: nazwę firmy, numer pawilonu i stoiska,  opis prowadzonej działalności

(zgodny z wpisem do katalogu wystawy), dane adresowe i kontaktowe, logotyp.

Cena:                                                       w ramach opłaty rejestracyjnej wystawcy 

    

wynajem czytnika na czas trwania wystawy (3 dni)                            990 zł + VAT

Czytnik skanuje i zapisuje kody zwiedzających zamieszczone na identyfikatorach. 

 

Wystawca otrzymuje raport zawierający dane podane przez zwiedzającego przy rejestracji:

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, kraj, adres e-mail, zawód oraz  typ id (zwiedzający

wystawę, przedstawiciel firmy, uczestnik kongresu).

Możliwości promocyjne przed, w czasie trwania oraz po CEDE 2017

WYRÓŻNIJ SIĘ

2. Pakiet MAXI - zawiera pakiet podstawowy oraz: możliwość dodania 10 zdjęć 

do galerii produktów, serwisu internetowego w postaci QR kodu do sczytania 

z wizytówki oraz dodatkowe pozycjonowanie wizytówki na pasku wyszukiwania 

i umieszczenie firmy w dodatkowej kategorii „polecane”.

Cena:                                                                                                      300 zł + VAT 

3. Pakiet VIP - Oferta limitowana (maksymalnie 10 wystawców). Zawiera pakiet Maxi 

oraz:  umieszczenie logotypu na planie stoiska w widoku głównym pawilonu, w którym

się znajduje, możliwość dodania filmów promocyjnych, umieszczenie wystawcy 

w osobnej kategorii  VIP, która zawsze będzie widoczna w polu wyszukiwania;

czas reklamowy na ekranie 55" (30 sekund), który stanowi integralną część totemu.

Cena:                                                                                                   1 000 zł + VAT 

oraz 2 pakiety płatne: 

Kontakt: w sprawie reklamy na urządzeniach multimedialnych    MEON

 Łukasz Domaradzki

 e-mail:    lukasz@meon.pl 

 tel. kom. +48 665 383 556


