Gastronomija, Pijača,
Kava, Slaščičarstvo, Pekarstvo
in Gostinsko - Hotelska oprema
& Sladoled & Vino

MARKETINŠKE STORITVE

Predstavljamo vam možnosti oglaševanja v okviru sejma GASTexpo & Sladoled & Vino 2017.

1. SEJEMSKI KATALOG
- Naklada: 8.000; tisk: color; A-4 (21 x 29,7 cm).
- Distribucija: Vsak obiskovalec ga prejme brezplačno, obrtne in gospodarske zbornice Slovenije in tujine; (služil bo tudi kot promocijsko gradivo po sejmu!).

Barvni oglas
1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

Dim. v mm

Eur

190 x 277
190 x 136 / 92,5 x 277
92,5 x 136
92,5 x 65,5

Eur
Ovitek
druga stran .......... 1.450,00
tretja stran ........... 1.650,00
zadnja stran ......... 1.950,00

1.290,00
790,00
490,00
345,00

2. INTERNETNO OGLAŠEVANJE NA www.gast.si

polletno

letno

Oglas V rubriki "INTERNET PARTNERS"

125,00 Eur

190,00 Eur

Oglas / logotip na naslovni spletni strani sejma

225,00 Eur

360,00 Eur

Rok oddaje gradiva: 12.1.2017

OPOMBA: Za logotip podjetja je treba
dostaviti repro sposobno predlogo.
Velikost objavljenega logotipa določi
organizator.
Slikovno gradivo naj bo v formatu JPG.
Oblikovanje ni vključeno v ceno.
Rok dostave: 11.01.2017

Rok oddaje gradiva: Čimprej!

Sponzorske ponudbe - želim ponudbo
Razno (opišite) ____________________________

3. OSTALE MARKETINŠKE STORITVE
Deljenje prom. materiala na sejmu izven razs. prostora (1 oseba)
letaki do A4 formata največ 4 strani
revije in katalogi

oseb

50,00 Eur/dan
100,00 Eur/dan

- Rok za oddajo materiala v izdelavo je po dogovoru.
- Rok za oddajo že izdelanega materiala je: 30.1. 2017.
- Cene ne vključujejo izdelave!

Za nerazstavljalce je cena 150% višja!

4. TRANSPARENTI
Priporočamo, da je osnovni material transparenta PVC, ponjava ali cerada.
Za obešanje mora imeti transparent net luknje.
Pozicija
V dvorani
Avla dvorane A (zunaj)
Ob Dunajski cesti

Dimenzija v m
cca 2,9 x 4,4
3 ali poljubno x 3,3
4,0 x 1,6

Cena v Eur
190
190
190

Naročamo
_______ kos
_______ kos
_______ kos

Cene so brez DDV!

5. PANOJI JUMBO
Na ploščadi pred dvorano A je na voljo 7 panojev, na katere
se lepijo klasični jumbo plakati dimenzije 4 x 3 metre (š x v).
Cena v Eur
250

Naročamo
_______ kos

6. ZASTAVE
Drogovi za zastave so razporejeni na ploščadih (15 zastav) ter ob dunajski cesti (11 zastav).
Zastave morajo biti dimenzije 1 x 3 metre (š x v) na vrhu naj imajo zaščito ter od strani pritrditvene luknje.
Cena v Eur
60

Naročamo
_______ kos

V navedenih cenah je vključena
montaža pripravljenega
materiala na lokacijo, ni pa
vključena izdelava.
Za dodatne tehnične
podrobnosti glede načinov
pripenjanja oziroma izvedbe
se obrnite na g. Bojana Umeka
(tel. 01 300 26 18).
Izdelane materiale je
potrebno dostaviti
do 30.1.2017
na recepcijo GR
na Dunajsko cesto 10.

Cene so brez DDV!

Podatki o naročniku
Polni naziv podjetja
Kontaktna oseba
Telefon

E-pošta

Kraj in datum

Žig

Podpis

Vse navedene storitve so na voljo do zapolnitve kapacitet, pri čemer se upošteva datum prejetja pisnega naročila. V primeru, da naročnik ne dostavi materialov v določenih
rokih si organizator pridržuje pravico zaračunati polno ceno naročene storitve. V navedenih cenah davek ni vštet in ga plača razstavljavec. Organizator si pridržuje pravico do
popravka cen z uporabo klavzule vpliva spremenjenih okoliščin, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).
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