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Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w XVI edycji Targów 
Ślubnych, które odbędą się 18-19 września 2021 r. w G2A Arena. 
Wydarzenie, które organizujemy co roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony zwiedzających. 

W jednym miejscu i czasie przyszłe Pary Młode mogą dokonać 
przeglądu całej oferty związanej z organizacją ślubu i wesela. 
Ślub to jedno z największych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń 
w ich życiu dlatego ten dzień musi być perfekcyjnie przygotowany. 

Dajemy Państwu możliwość bezpośredniego dotarcia 
do potencjalnych klientów, którzy oczekują poznania Państwa 
oferty, doradztwo w zakresie aktualnych trendów. To dzięki 
bezpośredniej rozmowie z Państwem, porównaniu ofert 
konkurencyjnych mogą czerpać inspiracje i podjąć najlepsze 
decyzje związane z organizacją przyjęcia weselnego. 

O wydarzeniu
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Korzyści

Korzyści z udziału w wydarzeniu:

  Doskonały sposób na bezpośrednie dotarcie do Klientów

  Okazja do przedstawienia swojej kompleksowej oferty 
  i aktualnych trendów szerokiemu gronu odbiorców

  Pełne wsparcie marketingowe

  Korzystna cena

  Bogaty program towarzyszący

  Wielokanałowe promocje wydarzenia
  gwarantujące wysoką frekwencję

  Możliwość nawiązania relacji
  ze środowiskiem branżowym
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Quizy i konkursy

z atrakcyjnymi nagrodami

Autorskie pokazy mody

Akademia Nowożeńcówi warsztaty
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W ramach targów
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Promocja

Dla wystawców poprzedniej
edycji Targów Ślubnych

Dla stoisk targowych
powyżej 50 m2

Na wysłanie Zgłoszenia Udziału
do 30 czerwca 2021 r.

* Rabaty sumują się i dotyczą wyłącznie ceny za m2 powierzchni wystawienniczej bez zabudowy.

Więcej informacji u naszych przedstawicieli handlowych.

18-19
WRZEŚNIA 2021
G2A ARENA
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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 magazynie VIP Biznes & Styl
• Reklama lub artykuł sponsorowany na portalach: biznesistyl.pl i modnieizdrowo.pl
• Kampania AdWords
• Rollup w wyznaczonej strefie
• Kampania radiowa
• Kampania na telebimach w Rzeszowie
• Inne wg indywidualnych ustaleń z Organizatorem

Aurelia Wach
PROJECT MANAGER

� aurelia@targirzeszowskie.pl
� 511 473 608

MTR Międzynarodowe
Targi Rzeszowskie
� ul. Mieszka I 48/50 Rzeszów 35-303
� targirzeszowskie.pl

Monika Sztaba-Ćwiąkała
SENIOR PROJECT MANAGER

� monika@targirzeszowskie.pl
� 515 897 364
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