Vážení přátelé Zeleného Světa, vystavovatelé, obchodní partneři,
chceme vám touto cestou nabídnout možnost prezentace na mezinárodním veletrhu Zelený Svět. Věříme, že si z naší široké nabídky vyberete a zviditelníte
nejen svou značku, ale především svou účast na veletrhu. Nabízíme vám kompletní set za zvýhodněnou cenu, kombinaci různých prezentací dle vašeho výběru,
anebo jednotlivě.
V případě dotazů, návrhů anebo konkrétních objednávek nás neváhejte kontaktovat na tel.č. +420 775 568 640, e-mailem vestra@green-world.info.
Přejeme vám dobrý výběr a těšíme se na spolupráci.
S přátelským pozdravem
Kristína Dudová Vestra
za kolektiv ZS2018

NABÍDKA PREZENTACE

TERMÍN DODÁNÍ
VŠECH PODKLADŮ

A REKLAMY, PODKLADY PRO INZERCI

30. 07. 2018
Č

UMÍSTĚNÍ

UPŘESNĚNÍ

1.

KATALOG VYSTAVOVATELŮ
- pouze varianta b, barevná je součástí výhodného

a, barevná, obálka ½
barevná, strana ½

2.

REKLAMNÍ POLEP u DP nebo Sál Morava

Octanormová stěna

3.

PROLINK – WEBOVÉ STRÁNKY ZS

4.
5.
6.

ŠÍŘKA

14,25 cm

9 cm

a, 3 000,b, 1 500,-

200 cm

95 cm

3 000,-

4 000,-

Logo s prolinkem, 12 měsíců

3 000,-

4 000,-

REKLAMNÍ PLOCHA NA VSTUPENKÁCH

Logo partnera akce

4 000,-

5 000,-

VLASTNÍ CEDULE, PLACHTA na galerii
VÝHODNÝ BALÍČEK 1.-5.
REKLAMNÍ LANYARD – šňůrka vystavovatelských

max. 2 m2

2 000,-

5 000,-

balíčku

7.

CENA V Kč
Vystavovatelé

VÝŠKA

průkazů

b,

Nevystavující

10 500,Logo, nebo text

1 cm

54 cm

8 000,-

10 000,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Pořadatel veletrhu je plátcem DPH.

POPIS NABÍDKY
1. KATALOG VYSTAVOVATELŮ bude rozdán všem vystavujícím firmám a současně se bude prodávat na všech aktivních pokladnách a v informačním centru pořadatele. Vybrat si
můžete ze dvou základních formátů, a to černobílého nebo barevného. Základní zápis je pro vystavující firmy zdarma. Budou použity základní informace z přihlášky, vč. vašeho doplnění
a nomenklatury.
2. REKLAMNÍ POLEP bude součástí doprovodného programu. Umístění polepu bude samostatně anebo v zástěně, která bude oddělovat doprovodný program. Velikost reklamní
plochy je 200 cm výška a 95 cm šířka. Zašlete nám grafiku a my vám ji vylepíme na viditelné místo.
3. PROLINK NA WEBU POŘADATELE vám nabízí umístění loga na hlavní straně veletrhu Zelený Svět s přímým prolinkem na vaše webové stránky, a to od vašeho data určení po
dobu dvanácti měsíců. Jaký zadáte odkaz je jen na vás.
4. LOGO NA VSTUPENKÁCH rozhodně nesmí chybět. Zda to bude právě to vaše, o tom rozhodněte vy. Plánovaný výtisk vstupenek je 10.000 ks. Součástí vstupenky je registrační
karta. Odborná veřejnost má na veletrh volný vstup, a proto budou vstupenky současně sloužit jako pozvánka. Všichni vystavovatelé obdrží k vlastní propagaci volné vstupenky.
5. VLASTNÍ CEDULE ANEBO PLACHTA může být umístěna na galerii haly A1. Pokud disponujete reklamou do velikosti 2 m2 (nebo více, vždy je možná domluva), umístíme tak, aby
byla viditelná víc, než kdybyste ji použili ve své expozici. Podmínkou, že reklamní poutač musíte předat nejpozději v den montáže.
6. VÝHODNÝ BALÍČEK 1.-5. vám šetří nejen čas, ale také peníze. Pomůžeme vaše logo dostat všude tam, kde sami nemůžete být. Ať jsou to již zmíněné veletrhy, doprovodné
programy anebo nový zákazníci.
7. REKLAMNÍ LANYARD neboli šňůrka vystavovatelských průkazů je určitě nepřehlédnutelná. Lanyard s vystavovatelským průkazem je součástí každého vystavovatele, účastníka
doprovodného programu a pořadatele. Samostatně bude přidán do propagačních balíčků. Vaše logo bude doslova viditelné na každém kroku. Dle možností si můžete zvolit nejen
barvu, ale také text.

PODKLADY PRO INZERCI A PREZENTACI
Termín dodání podkladů: do 30. 07. 2018 výstavního roku. Katalog vystavovatelů bude prodejní. Vystavovatelé obdrží jeden výtisk zdarma. Podklady zasílejte současně s přihláškou.

ELEKTRONICKÁ DATA
a) elektronická data
– obrazové soubory uloženy jako JPG, EPS, TIF, PDF
– texty do křivek
b) pro zhotovení drobné inzerce – texty e-mailem, obrazové předlohy viz výše

PŘENOS DAT
CD, DVD, e-mail, HYPERLINK http://www.uschovna.cz aj.

KONTAKT PRO ODESLÁNÍ, KONZULTACE A KOREKTURY
ZELENÝ SVĚT, Měnín 81, 664 57 Měnín, ČR, Technické zázemí: Kristína Dudová Vestra, vestra@green-world.info, MT: +420 775 568 640, www.green-world.info

