
7 września 2019

pokaż swoją ofertę 
i daj się poznać 

rodzicom i dzieciom

zgłoś swój udział 
w targach

do 25 sierpnia

w Galerii Emka



Wybierz jeden z trzech oferowanych pakietów:

Zorganizuj zajęcia lub pokaz i nie płać za udział w targach!

1. Pakiet mini

Koszt: 100 złotych netto Koszt: 200 złotych netto Koszt: 350 złotych netto

2. Pakiet standard 3. Pakiet promo
STOISKO: 
• Stół (180x76) i 2 krzesła
• Możliwość postawienia roll-upu
• Dostęp do prądu płatny 50 zł

PAKIET MEDIALNY: 
• Krótka informacja o Wystawcy 

na stronie Galerii Emka (Nazwa 
Wystawcy i oferowane usługi)

• Informacja o Wystawcy 
w drukowanym informatorze 
targowym (Nazwa Wystawcy)

• Wzmianka o Wystawcy ze sceny

STOISKO: 
• Stół (180x76) i 2 krzesła
• Możliwość postawienia roll-upu
• Dostęp do prądu płatny 50 zł

PAKIET MEDIALNY: 
• Informacja o Wystawcy na 

stronie
Galerii Emka (Nazwa wystawcy 
i oferowane usługi, link do 
strony Wystawcy)

• Informacja o wystawcy 
w drukowanym informatorze 
targowym (Nazwa Wystawcy 
i oferowane usługi)

• Prezentacja Wystawcy 
na Facebooku Galerii Emka 
(osobny post)

• Dłuższa wzmianka o Wystawcy 
ze sceny

STOISKO: 
• Stół (180x76) i 2 krzesła
• Możliwość własnej zabudowy (stoły, szafk i itp. – powierzchnia 

do uzgodnienia)
• Możliwość postawienia roll-upów
• Dostęp do prądu w cenie

PAKIET MEDIALNY: 
• Informacja o Wystawcy na stronie Galerii Emka (Nazwa wystawcy 

i oferowane usługi, link do strony Wystawcy, dane kontaktowe, 
linki do podstron Wystawcy od wskazanych fraz)

• Informacja o wystawcy w drukowanym informatorze targowym 
(Nazwa Wystawcy, oferowane usługi, dane kontaktowe Wystawcy)

• Prezentacja Wystawcy na Facebooku Galerii Emka (jeden lub dwa 
posty sponsorowane – tj. reklama płatna na FB)

• Prezentacja Wystawcy na Instagramie Galerii Emka (reklama płatna 
na Instagramie)

• Trzykrotna prezentacja Wystawcy ze sceny przez prowadzącego Targi
• Możliwość własnej prezentacji oferty Wystawcy ze sceny
• Możliwość rozdawania ulotek i materiałów na terenie Galerii
• Reklama audio na terenie Galerii w specjalnej cenie 50 zł (nagranie 

studyjne i emisje przez trzy dni przed Targami)
• doradztwo w zakresie strategii promocyjnej



Chcesz nie płacić
za udział w targach?

Zgłoszenia pod adresem 
www.emka.pl/tzp

W formularzu rejestracyjnym prześlij 
nam propozycję warsztatów, zajęć lub 
ciekawego pokazu dla dzieci. 

Wystawcy proponujący ciekawe 
zajęcia otrzymają rabat na udział 
w Targach lub całkowite zwolnienie 
z opłaty za wybrany pakiet.

Informacje: 
karolina.hering@imprintmedia.pl


