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Poszukujesz nowych
pracowników, oferujesz
ciekawe szkolenia,
a może chcesz
zaprezentować się
na rynku pracy jako
atrakcyjny pracodawca?

Oferujemy sumujący się system rabatowy, który premiuje wcześniejsze
zgłoszenie oraz stałych wystawców:

5% rabatu przy zgłoszeniach w terminie do 16 grudnia 2020 r.
10% rabatu dla stałych Wystawców (udział w ostatniej edycji targów).
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 marca 2021 r.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W TARGACH
 Impreza towarzysząca: XVI Targi Edukacyjne - grupowe przyjazdy
uczniów z całego podkarpacia!
 Największe wydarzenie tej branży w Polsce południowo-wschodniej.
 Wydarzenie pomoże zbudować bazę potencjalnych pracowników.
 Idealne miejsce do działań z zakresu employer brandingu.
 Możliwość poznania oczekiwań potencjalnych pracowników.
 Kreowanie wizerunku własnej ﬁrmy.

ORGANIZATORZY:
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OFERTA SPONSORSKA
ZAKRESY PAKIETÓW I TYTUŁ PARTNERA

MECENAS

SPONSOR
ZŁOTY

CENA

7 000 ZŁ

4750 ZŁ

3 500 ZŁ

60 MINUT

35 MINUT

20 MINUT

Stoisko targowe z zabudową systemową lub powierzchnią do aranżacji

16 M2

12 M2

9 M2

Logo ﬁrmy w materiałach marketingowych (strona www, portale internetowe, artykuły
i reklamy prasowe, plakat, informacja o ﬁrmie w mediach społecznosciowych)

TAK

TAK

TAK

Wymienienie ﬁrmy w reklamie radiowej wydarzenia

TAK

TAK

-

Zamieszczenie artykułu sponsorowanego promowanego przez 7 dni na stronie głównej
portalu www.biznesistyl.pl

TAK

TAK

-

3 SZTUKI

2 SZTUKI

1 SZTUKA

Możliwość ustawienia ﬂag reklamowych ﬁrmy na zewnątrz

TAK

TAK

-

Możliwość wyłożenia ulotek przed wejściem na tereny wystawowe

TAK

TAK

TAK

Udostępnienie sali konferencyjnej na zorganizowanie własnej prezentacji w pierwszym lub
drugim dniu targów

Możliwość ustawienia roll’upów ﬁrmy na terenach targowych

SPONSOR
SREBRNY

Mamy nadzieję, że nasza propozycja zyska Państwa uznanie i dołączycie do projektu, który
gwarantuje szereg korzyści handlowych, wizerunkowych i promocyjnych. Zaproponowane pakiety
sponsorskie nie są sztywne i mogą podlegać negocjacjom, co do zakresu i kwoty sponsoringu.

ORGANIZATORZY:

 Cena m2 powierzchni niezabudowanej: 130 zł (netto)
 Cena m2 zabudowy systemowej: 60 zł (netto)
 Opłata rejestracyjna: 250 zł (netto)
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa
9 marca 2021 r.

Aurelia Wach
PROJECT MANAGER

XIV

 aurelia@targirzeszowskie.pl
 511 473 608

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zapewniając kompleksową
obsługę marketingową. Oferujemy także możliwość wyboru odpowiednich narzędzi
oraz kanałów strategii komunikacji marketingowej.
Pozostałe formy promocji, które mogą Państwa zainteresować:
•

Reklama w wydaniu targowym magazynu VIP Biznes & Styl

•

Reklama lub artykuł sponsorowany na portalu www.biznesistyl.pl

•

Kampania AdWords

•

Rollup w wyznaczonej streﬁe

•

Kampania radiowa

•

Kampania na telebimach w Rzeszowie

•

Inne wg indywidualnych ustaleń z Organizatorem

TARGIRZESZOWSKIE.PL 

Odwiedz naszą stronę
lub znajdź nas

na Facebooku
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