
OFERTA REKLAMOWA
DLA WYSTAWCÓW CEDE 2022



Pakiet Digital

Reklama Digital
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Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT (23%)*

Baner reklamowy rotacyjny
na home www.cede.pl
szer. 1140px, wys. 336px

Breaking news na 
home www.cede.pl

Baner z linkiem w Panelu rejestracyjnym 
zwiedzającego: szer. 330px, wys. 180px

Baner z linkiem w Panelu zwiedzającego/
uczestnika: szer. 330px, wys. 180px

Tekst z grafiką do działu 
Aktualności na home 
www.cede.pl

Banery na 3 podstronach 
www.cede.pl, 
szer. 1110px, wys. 195px

Aktywności na stoiskach  Nowości CEDE

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi zamieszczenia na stronie www.cede.pl informacji o aktywnościach 
na stoiskach oraz o nowościach produktowych, które planują Państwo zaprezentować podczas wystawy.

Poinformuj zwiedzających o planowanych aktywnościach
na swoim stoisku publikując je na stronie www.cede.pl. 
Szczegółówe informacje dostępne na www.cede.pl

Poinformuj zwiedzających o nowych produktach 
publikując je na stronie www.cede.pl.
Szczegółówe informacje dostępne na www.cede.pl

Post graficzno-tekstowy 
na profilu FB CEDE.
Data publikacji posta 
do ustalenia.

cena: 2 000 zł*

cena: 3 200 zł*

cena: 2 200 zł*

cena: 3 200 zł*

cena: 500 zł*cena: 2 000 zł*

cena: 3 200 zł*

BEZPŁATNA PROMOCJA

Daj się zauważyć! Zamów pełen pakiet w obniżonej cenie: 9 500 zł*



Reklama Indoor/Outdoor
Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT (23%)*

RB_1 - Baner dwustronny na słupie naprzeciw 
rejestracji
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RB_2 - Baner w holu głównym

RB_3 - Baner dwustronny na słupach w lobby

RB_4 - Baner dwustronny pośrodku lobby

cena banera:   13 800 zł*

cena banera:   3 240 zł*

cena banera:   5 200 zł*

cena banera: 4 200 zł*

 Wymiary banera: 1,5m (szer.) x 3m (wys.)
 Cena zwiera: druk, montaż, demontaż, nie obejmuje projektu.

Wymiary banera: 12m (szer.) x 5m (wys.)
Cena zwiera: druk, montaż, demontaż, nie obejmuje projektu.

Wymiary banera: 1,5m (szer.) x 2,4m (wys.)
Cena zwiera: druk, montaż, demontaż, nie obejmuje projektu.

Wymiary banera: 2,4m (szer.) x 2,4m (wys.)
Cena zwiera: druk, montaż, demontaż, nie obejmuje projektu.

Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022
Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022

Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022
Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022

Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022
Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022

Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022
Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022

Pliki zawierające projekty reklam prosimy przesłać na adres: cede@cede.pl. 
Większe pliki prosimy przesłać za pośrednictwem WeTransfer lub zamieścić na serwerze FTP (pliki do 50 MB).
Dane serwera:
ftp://cede.pl
user: reklama
hasło: advert

Jak przesłać projekt reklamy?

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



Reklama Indoor/Outdoor
Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT (23%)*

RB_5 - Baner nad wejściem do hali 
wystawienniczej A i B lub C i D
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RB_6 - Baner na ścianie hali wystawienniczej 
(nad stoiskami)

RB_7 - Baner na szybie nad wejściem głównym

RB_8 - Baner na szybie od Al. Politechniki

cena banera:   6 700 zł*

cena jednego banera:   2 250 zł*

cena jednego banera:   2 250 zł*

 Wymiary banera: 14m (szer.) x 2,4m (wys.)
 Cena zwiera: druk, montaż, demontaż, nie obejmuje projektu.

cena banera: 9 080 zł*

Wymiary banera: 5,5m (szer.) x 5,5m (wys.)
Cena zwiera: druk, montaż, demontaż, nie obejmuje projektu.

Wymiary banera: 1,75m (szer.) x 2,95m (wys.)
Cena zwiera: druk, montaż, demontaż, nie obejmuje projektu.

Wymiary banera: 1,75m (szer.) x 2,95m (wys.)
Cena zwiera: druk, montaż, demontaż, nie obejmuje projektu.

Format plików : .tif (1:1, 120 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022

Format plików : .tif (1:1, 120 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022

Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022
Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022

Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022
Format plików : .tif (1:1, 60-72 dpi), .pdf (w skali)
Termin przesłania materiałów: do 20 sierpnia 2022

Zamówienie: min. 3 szt., max. 5 szt.

Zamówienie: min. 3 szt., max. 5 szt.

Pliki zawierające projekty reklam prosimy przesłać na adres: cede@cede.pl. 
Większe pliki prosimy przesłać za pośrednictwem WeTransfer lub zamieścić na serwerze FTP (pliki do 50 MB).
Dane serwera:
ftp://cede.pl
user: reklama
hasło: advert

Jak przesłać projekt reklamy?

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



Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT (23%)*
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Reklama w drukach CEDE 2022

Reklama w drukowanym katalogu z programem CEDE 2022

01 cała strona - bez prawa wyboru miejsca                                                   2 200 zł*

02 cała strona - na stronie sąsiadującej z wpisem firmy                                      2 600 zł*

03 II okładka                                                                            5 500 zł*

04 III okładka                                            5 500 zł*

05 IV okładka                                            7 000 zł*

Drukowany katalog zawiera: program wydarzeń CEDE 2022, listę wystawców z danymi teleadresowymi, 
plan wystawy, spis wystawców wg grup towarowych.  Katalog otrzymują bezpłatnie zwiedzający 
wystawę CEDE oraz Uczestnicy w materiałach konferencyjnych.

Kieszonkowy informator z programem i planem wystawy CEDE 
2022 jest dołączany do identyfikatora uczestnika oraz 
dystrybuowany wśród zwiedzających wystawę.

Przewidywany nakład: 4 000 szt.

Reklama w kieszonkowym składanym informatorze CEDE 2022

Wymiary reklamy: 105 mm (szer.) x 148 mm (wys.)
Kolory CMYK, max. nafarbienie (C+M+Y+K) 320.
Plik nieskompresowany w formacie: .cdr, .tif, .jpg, .eps, .pdf, .prn 

Termin dostarczenia reklamy: do 16 sierpnia 2022

cena zamieszczenia reklamy:  4 800 zł*

Wymiary reklamy: 148 mm (szer.) x 210 mm (wys.) + 5 mm na spad z każdej strony.
Kolory CMYK, max. nafarbienie (C+M+Y+K) 320.
Plik nieskompresowany w formacie: .cdr, .tif, .jpg, .eps, .pdf, .prn 

Termin dostarczenia reklamy - 16 sierpnia 2022

W informatorze może zostać umieszczona tylko jedna reklama!

Przewidywany nakład: ok. 4 000 egz.

Reklama na ekranach  na terenie hali EXPO-Łódź 
Ekrany zostaną ustawione w różnych miejscach wystawy CEDE 2022. 
Jeden spot reklamowy trwa 20 sekund.
Wszystkie reklamy emitowane na ekranie tworzą blok reklamowy 
wyświetlany w pętli. 
Maksymalna liczba dostępnych spotów - 20.

Termin dostarczenia materiałów: do 20 sierpnia 2022

cena 20 sek. reklamy w pętli (RD_1):   1 800 zł*

Reklama Indoor/Outdoor
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Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT (23%)*

Reklama w materiałach CEDE 2022

Link do BKW otrzymuje każdy rejestrujący się zwiedzający. Logotyp 
Zamawiającego zostanie umieszczony na BKW, w mailu informującym 
o założeniu konta oraz w panelu zwiedzającego.

Logotyp na Bezpłatnej Karcie Wstępu (BKW)

Logotyp na Identyfikatorze Uczestnika programu 
edukacyjnego: CEDE Dental Challenge oraz
Be Digital Forum

Plik nieskompresowany w formacie: .cdr, .tif, .jpg, .eps, .pdf, .ai 
Pełen kolor - CMYK
Termin dostarczenia logotypu:  20 kwietnia 2022 

Plik nieskompresowany w formacie: .cdr, .tif, .jpg, .eps, .pdf, .ai 
Pełen kolor - CMYK
Termin dostarczenia logotypu:  16 sierpnia 2022

cena zamieszczenia logotypu:  7 000 zł*

cena zamieszczenia logotypu:  4 200 zł*

Logotyp na notatniku
Notatnik dołączony do materiałów konferencyjnych otrzymuje każdy 
uczestnik programu edukacyjnego CEDE 2022.

cena zamieszczenia logotypu:   3 000 zł*

Przewidywany nakład: 1 200 szt.

Przewidywany nakład 1 200 szt.

Plik nieskompresowany w formacie: .cdr, .tif, .jpg, .eps, .pdf, .ai 
Pełen kolor - CMYK
Termin dostarczenia logotypu:  16 sierpnia 2022
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Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT (23%)*

Reklama w materiałach CEDE 2022

Dystrybucja materiałów reklamowych w wejściach na wystawę

cena dystrybucji materiałów: 1 950 zł*

Dołączenie materiałów reklamowych do torby konferencyjnej

Max. wielkość - do 8 stron formatu A5
Termin przekazania materiałów - hala EXPO: 21 września 2022

Cena dołączenia broszury/katalogu: 1 200 zł*
Dołączenie innych materiałów promocyjnych - do uzgodnienia

Torbę, zawierającą materiały konferencyjne oraz inserty dołączone przez wystawców, otrzymuje każdy 
uczestnik części edukacyjnej wystawy CEDE 2022.

Max. format insertu A4; objętość do 10 stron. 
Termin dostarczenia insertów: 21 września 2022

Przewidywany nakład 1 200 szt.

Materiały dostarczone przez Wystawcę będą rozdawane przez 
personel Organizatora, w dwóch wejściach na teren wystawy. 
Oferta dostępna dla max. .8 Wystawców

Logotyp na torbie konferencyjnej

cena zamieszczenia logotypu:  8 000 zł*

Torbę, zawierającą materiały konferencyjne oraz inserty przekazane przez 
wystawców otrzymuje każdy uczestnik  2022.programu edukacyjnego CEDE

Plik nieskompresowany w formacie: .cdr, .tif, .jpg, .eps, .pdf, .ai 
Pełen kolor - CMYK
Termin dostarczenia logotypu: do 16 sierpnia 2022

Przewidywany nakład 1 200 szt.


