
CENNIK WYNAJMU POWIERZCHNI

Z ZABUDOWĄRODZAJ STOISKA BEZ ZABUDOWY

DO 31.12.2019. 0D 01.01.2020.DO 31.12.2019. 0D 01.01.2020.TERMIN ZGŁOSZEŃ

110 zł 130 zł

DO 30.09.2019.

80 zł

1 000 zł

60 zł

DO 30.09.2019.

40 zł 80 złCENA NETTO ZA 1M2 [ZŁ]

BOKS WYSTWIENNICZY 16M2

(ILOŚĆ OGRANICZONA) 1280 zł

Oferta II edycji Targów obejmuje wynajem powierzchni na sali wystawienniczej 
wewnątrz budynku G2A Arena. Istnieje możliwość wynajmu powierzchni na 
zewnątrz obiektu oraz w przypadku braku miejsc na parterze sali wystawienniczej, 
również na antresolach (poziom +1, +2 sali wystawienniczej). 

DLA BRANŻY



PAKIET PROMOCYJNY
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RODZAJ AKTYWNOŚCI PARTNER I PARTNER II PARTNER III

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  

Informacje o Partnerze na stronie www wydarzenia 

Facebook G2A Arena (Umieszczenie loga Partnera 
na materiałach graficznych dot. wydarzenia) 

Facebook Carpathia Fishing (post zapowiadający partnera, 
post promocyjny, Umieszczenie loga Partnera na materiałach 
graficznych dot. wydarzenia)

Instagram G2A Arena (Umieszczenie loga Partnera na
materiałach  graficznych dot. wydarzenia)

Filmik promocyjny partnera, który będzie wyświetlany podczas 
wydarzenia na monitorach LCD na terenie obiektu   

Możliwość rozłożenia balonu reklamowego przed obiektem

Możliwość wystawienia baneru reklamowego firmy podczas 
trwania wydarzenia do 100 m2

Możliwość rozłożenia winderów firmy przed obiektem

Możliwość umieszczenia roll-up’ów oraz winderów
w miejscu wydarzenia

Pakiet zaproszeń

KWOTA PAKIETU 3 000 zł 2 000 zł 500 zł

20 10 10

Emisja materiałów dot. wydarzenia z logo partnera na pylonie
reklamowym przed obiektem  

Podczas Targów Carpathia Fishing  odbędą się prezentacje produktów firm oraz kon-
ferencja tematyczna. Wydarzenie to szereg korzyści dla przedstawicieli branży, po-
nieważ odpowiednio spożytkowany czas w czasie targów pomoże zwiększyć świado-
mość wśród odwiedzających i zbudować silną więź z Klientem. To też świetna okazja 
do poznania oczekiwań Klientów, otrzymania natychmiastowych opinii o produktach 
firmy. Ponadto wydarzenie pozwala znaleźć lokalnych dystrybutorów produktów, za-
znaczyć obecność na rynku, wykreować nowe trendy  i stworzyć bezpośrednią relację 
z Klientami. 
W ramach Partnerstwa oferujemy Państwu następujące działania promocyjne przed 
i w trakcie wydarzenia:


