Poznań, 01.09.2022r.

Zaproszenie do ufundowania nagród w Konkursach
Targi Ślubne – XVII Wielka Poznańska Gala Ślubna
Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 8 stycznia 2023r.

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Was do udziału w Konkursach odbywających się podczas trwania Targów Ślubnych –
XVII Wielkiej Poznańskiej Gali Ślubnej, która odbędzie się 8 stycznia 2023r. w pawilonach Międzynarodowych Targów
Poznańskich,
poprzez ufundowanie NAGRÓD dla obecnych na Targach Narzeczonych.
Sponsorom nagród Organizator zapewnia silną promocję nazwy oraz logotypu w okresie przed Targami,
poprzez intensywną kampanię reklamową. Dodatkowo proponujemy wyróżnienie Waszej nazwy i logotypu wśród
Zwiedzających przez cały czas trwania Targów oraz utrwalenie informacji po Gali w mediach własnych Organizatora.

Proponujemy prezentację nazwy i logotypu Sponsora:
-

-

na ulotce reklamowej zachęcającej do odwiedzenia Targów (nakład: 20.000 egzemplarzy),
w bezpłatnym Informatorze Targowym wręczanym Zwiedzającym wraz z biletami (nakład: 10.000
egzemplarzy),
na tablicy Sponsorów w Holu Głównym – przy wejściu na Targi,
na tablicy Sponsorów przy Scenie,
na ekranie lcd umiejscowionym na scenie Imprezy podczas trwania Konkursu,
w serwisie internetowym Targów - www.targi-slubne.pl
informacje o Sponsorze przekazywane będą przez Prowadzącego Imprezę – przed i podczas trwania Konkursu
na scenie Imprezy (dodatkowo Prowadzący będzie wymieniać nazwę Sponsora, zachęcając do udziału w
Konkursach),
umożliwiając wszystkim zainteresowanym Sponsorom osobistego wręczenia nagrody Zwycięzcom Konkursu.
na profilu Targów Ślubnych w serwisie Facebook (www.facebook.com/targislubnepoznan)

Nagrodami mogą być oferowane przez Wystawców produkty i usługi, bądź też inne nagrody
rzeczowe. Certyfikaty potwierdzające wygraną (lub bezpośrednio nagrody, jeśli będzie to możliwe) zostaną wręczone
Zwycięzcom na Scenie, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników poszczególnych Konkursów.
Nagrodą może być tylko nagroda rzeczowa lub usługa. Nie może być nią kupon rabatowy, upust
cenowy.
Bloki konkursowe odbywające się na żywo pomiędzy pokazami na Scenie, zawsze cieszą się ogromnym
zainteresowaniem Publiczności. Proponujemy konkursy typu „kto pierwszy, ten lepszy!” – zwycięzcą jest ten, kto
najszybciej dodzwoni się do Prowadzącego Imprezę pod wskazany numer telefonu.
Przeprowadzeniem i reklamą Konkursów zajmie się Organizator Targów. Regulamin konkursów dostępny
będzie w miejscu odbywania się Konkursów (przy Scenie Głównej).
Wszelkich bliższych informacji udzielimy pod nr tel. 668 548 768.
Formularz zgłoszenia nagrody znajduje się na kolejnej stronie.

Z poważaniem,
Maciej Urbaniak
Organizator

Kontakt: tel. 668 548 768, 601 556 001
targi@magazynslubny.pl www.targi-slubne.pl

Formularz zgłoszeniowy Nagrody w Konkursie
Targi Ślubne – XVII Wielka Poznańska Gala Ślubna
Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 8 stycznia 2023r.

1.

Dane Zgłaszającego:

Nazwa firmy
Adres firmy
imię/nazwisko
telefon komórkowy
e-mail
nagroda (dokładnie co jest przedmiotem nagrody)
Wartość nagrody

Czy Państwo chcielibyście osobiście
wręczyć nagrodę na Scenie targowej?

TAK

NIE

Czy posiadają Państwo stoisko na
Targach Ślubnych?

TAK
NR:

NIE

2.

Treść informacji, którą przekaże Konferansjer przed i podczas trwania Konkursu
(maks. 4 zdania).
Uwaga: Bardzo prosimy o przesłanie treści w formie załączonego pliku Word!

3.
Logo firmy prosimy przesłać na adres: targi@magazynslubny.pl (format pliku cdr, pdf, esp,
psd, tiff lub jpg).

Podpis i pieczęć Fundatora

.......................................................
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