TARGI SPORTÓW
I OŚRODKÓW ZIMOWYCH
30.11-1.12.2019

30 listopada i 1 grudnia 2019 r. w G2A Arena Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym Województwa
Podkarpackiego odbędzie się I edycja Targów
Sportów i Ośrodków Zimowych WINTER ARENA.
Właśnie wtedy po raz pierwszy w G2A Arena będzie
można poczuć klimat zimowych aktywności.

DLA WYSTAWCÓW:
Targi Sportów i Ośrodków Zimowych WINTER ARENA
to doskonała okazja dla firm działających w branży
sportów zimowych, jak i hoteli, kurortów i ośrodków
wypoczynkowo-narciarskich do prezentacji oferty
w oparciu o pięć zmysłów.
Korzyści dla wystawców:
◆ promocja własnej firmy;
◆ bezpośrednie kontakty branżowe;
◆ pozyskanie nowych klientów;
◆ zwiększenie sprzedaż produktów;
◆ zwiększenie rozpoznawalność własnej firmy;
◆ prezentacja nowych produktów.

ZAKRES BRANŻOWY:
◆ narciarstwo;
◆ snowboarding;
◆ łyżwiarstwo;
◆ sprzęt turystyczny i wspinaczkowy;
◆ odzież zimowa;
◆ hotele górskie;
◆ kurorty zimowe;
◆ ośrodki narciarskie

DLA ODWIEDZAJĄCYCH:
Szukasz aktywnego wypoczynku w zimie,
nie wiesz, jaki kupić sprzęt jadąc w góry?
Targi Winter Arena to wydarzenie stworzone
specjalnie dla Ciebie! To tutaj poznasz hotele, kurorty
zimowe, stacje narciarskie, dopasujesz najlepszy dla
Ciebie sprzęt narciarski, snowboardowy, turystyczny
czy wspinaczkowy. Na Winter Arena poznasz
najaktualniejszą ofertę sprzętów zimowych
i wyjazdów na sezon 2019/2020. Ponadto spotkasz
znanych i nietuzinkowych sportowców oraz
podróżników.

CENNIK STOISK I POWIERZCHNI:
RODZAJ STOISKA

Z ZABUDOWĄ

BEZ ZABUDOWY

TERMIN ZGŁOSZEŃ

DO 31.08.2019.

0D 01.09.2019.

DO 31.08.2019.

0D 01.09.2019.

CENA NETTO ZA 1M2 [ZŁ]

110 zł

130 zł

80 zł

100 zł

BOKS WYSTWIENNICZY 16M2

1 200 zł

(ILOŚĆ OGRANICZONA)

RODZAJ STOISKA

Z ZABUDOWĄ

BEZ ZABUDOWY

STANDARD A - 16M2

1760 zł

2 080 zł

1 280 zł

1 600 zł

STANDARD B - 12M2

1 320 zł

1 560 zł

960 zł

1 200 zł

STANDARD C - 9M2

990 zł

1 170 zł

720 zł

900 zł

STANDARD D - 6M2

660 zł

780 zł

480 zł

600 zł

(4X4M)

(3X4M)

(3X3M)

(2X2M)

INNA POWIERZCHNIA

WYCENA INDYWIDUALNA

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA SALI WYSTAWIENNICZEJ

STANDARD A - 16 m2

STANDARD B - 12 m2

STOISKO ZAWIERA:

STOISKO ZAWIERA:

◆ ścianki działowe białe wys. 250 cm
◆ instalacja elektryczna (3 lampki, gniazdo 230 V)
◆ wykładzina w kolorze ciemnoszarym
◆ stolik i dwa krzesła
◆ fryz z nazwą firmy

◆ ścianki działowe białe wys. 250 cm
◆ instalacja elektryczna (3 lampki, gniazdo 230 V)
◆ wykładzina w kolorze ciemnoszarym
◆ stolik i dwa krzesła
◆ fryz z nazwą firmy

STANDARD C - 9 m2

STANDARD D - 6 m2

STOISKO ZAWIERA:

STOISKO ZAWIERA:

◆ ścianki działowe białe wys. 250 cm
◆ instalacja elektryczna (2 lampki, gniazdo 230 V)
◆ wykładzina w kolorze ciemnoszarym
◆ stolik i dwa krzesła
◆ fryz z nazwą firmy

◆ ścianki działowe białe wys. 250 cm
◆ instalacja elektryczna (2 lampki, gniazdo 230 V)
◆ wykładzina w kolorze ciemnoszarym
◆ stolik i dwa krzesła
◆ fryz z nazwą firmy

O G2A ARENA
LOKALIZACJA
G2A ARENA, JASIONKA 953
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
to biznesowe serce regionu, blisko
Rzeszowa – 10 min. od ścisłego centrum
stolicy województwa oraz w sąsiedztwie
Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”.
Obiekt usytuowany jest w pobliżu
dwóch ważnych dróg krajowych:
DK9 i DK19, drogi ekspresowej S19,
a także autostrady A4.

KONTAKT:

KONTAKT:
Project Manager
IWONA TRYKA
720 806 629
iwona.tryka@cwkoperator.pl

Project Manager
BERNADETA DUSZNIK
668 833 796
bernadeta.dusznik@cwkoperator.pl

