Διαφημιστείτε στο 1ο

Off-Road

Adventure Festival

TERRA VIBE PARK

14 & 15 & 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

και προβάλλετε
στοχευμένα την
επιχείρησή σας
Μία νέα διοργάνωση κάνει την πρώτη της εμφάνιση μέσα στο 2018 και
γίνεται γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Off – Road Οχήματος
και στο κοινό που στοχεύουν.
Στο πολυδιάστατο 1ο ‘‘Off-Road Adventure Festival’’ το κοινό θα έχει την ευκαιρία
να βρει όλα όσα το ενδιαφέρουν για τα οχήματα SUV & 4x4, καθώς και τον outdoor
εξοπλισμό. Από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου, στο Terra Vibe Park, τον πιο σύγχρονο
«ανοιχτό» χώρο εκδηλώσεων της χώρας, και σε 110 στρέμματα χωμάτινου τερέν,
οι εταιρίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα Off – Road οχήματα για
πρώτη φορά στο φυσικό τους περιβάλλον.
Στις διοργανώσεις μας παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας και εύφορο έδαφος για
την αποδοτικότερη προβολή των εταιριών, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.
Ακόμα και αν δεν επιλέξετε την ενοικίαση περιπτέρου, δεν πρέπει να λείπει η
προβολή σας σε αυτή τη γιορτή για το επαγγελματικό όχημα και τον ευρύτερο
κλάδο, καθώς σας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσετε τα διαφημιστικά σας
μηνύματα και να ενισχύσετε το brand σας και χωρίς τη φυσική σας παρουσία!
Διαφημιστικά banners, τηλεοπτικά και ηχητικά σποτ, beachflags και άλλες
διαφημιστικές επιλογές και προωθητικά σημεία στους χώρους που θα
συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη διέλευση κοινού μπορούν να φιλοξενήσουν και
να προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο την δική σας διαφήμιση!

ΠΑΚΕΤΟ Α
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ Α’

ΣΗΜΕΙΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Παραχώρηση επιφάνειας συνολικού εμβαδού 16 τ.μ.
για την προϊοντική σας τοποθέτηση

Κατόπιν συνεννόησης

Κατόπιν συνεννόησης

Διαφημιστικά Banner διαστάσεων 2 μ. X 1 μ.

Κεντρικά σημεία
της εκδήλωσης

12 ΤΕΜΑΧΙΑ
Διαφημιστικός χώρος: 24 τ.μ.

Banner (κάθετο δεξιά ή αριστερά) διάστασης
2 μ. X 1 μ.

Φουσκωτή Αψίδα

1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Διαφημιστικός χώρος: 2 τ.μ.

Προβολή λογοτύπου δεξιά ή αριστερά της γιγαντοοθόνης

ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ

Προβολή τηλεοπτικού σποτ στη γιγαντοοθόνη

ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ

Εκφώνηση ηχητικού διαφημιστικού μηνύματος

BeachFlags ύψους 4 μ.

12 επαναλήψεις / ημέρα

Κατόπιν συνεννόησης

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση
στον Κατάλογο Εκθετών
Διανομή του διαφημιστικού σας υλικού
από δικές μας Promoters

12 επαναλήψεις / ημέρα

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

1 σελίδα
Στην είσοδο & στο χώρο
της εκδήλωσης

Ποσότητα κατόπιν συνεννόησης

Διαφημιστικό Banner στην ιστοσελίδα youtruck.gr
διάστασης 300 px X 250 px (mobile & desktop)

Διάρκεια 2 μήνες

Αναφορές και post σε όλα τα ηλεκτρονικά μας μέσα
για τη συμμετοχή σας ως «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ»

Έναρξη προβολής από την ημερομηνία
επιβεβαίωσης συμμετοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

• Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
• Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός των μακετών για τα προωθητικά υλικά

€1.800

ΠΑΚΕΤΟ Β
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ Β’

ΣΗΜΕΙΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Παραχώρηση επιφάνειας συνολικού εμβαδού 9 τ.μ.
για την προϊοντική σας τοποθέτηση

Κατόπιν συνεννόησης

Κατόπιν συνεννόησης

Διαφημιστικά Banner διαστάσεων 2 μ. X 1 μ.

Κεντρικά σημεία
της εκδήλωσης

8 ΤΕΜΑΧΙΑ
Διαφημιστικός χώρος: 16 τ.μ.

Προβολή λογοτύπου δεξιά ή αριστερά της γιγαντοοθόνης

ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ

Προβολή τηλεοπτικού σποτ στη γιγαντοοθόνη

ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ

Εκφώνηση ηχητικού διαφημιστικού μηνύματος

BeachFlags ύψους 3 μ.

8 επαναλήψεις / ημέρα

Κατόπιν συνεννόησης

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση
στον Κατάλογο Εκθετών
Διανομή του διαφημιστικού σας υλικού
από δικές μας Promoters

8 επαναλήψεις / ημέρα

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

1 σελίδα
Στην είσοδο & στο χώρο
της εκδήλωσης

Ποσότητα κατόπιν συνεννόησης

Διαφημιστικό Banner στην ιστοσελίδα youtruck.gr
διάστασης 300 px X 250 px (mobile & desktop)

Διάρκεια 1 μήνα

Αναφορές και post σε όλα τα ηλεκτρονικά μας μέσα
για τη συμμετοχή σας ως «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ»

Έναρξη προβολής από την ημερομηνία
επιβεβαίωσης συμμετοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

• Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
• Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός των μακετών για τα προωθητικά υλικά

€1.100

ΠΑΚΕΤΟ Γ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ Γ’

ΣΗΜΕΙΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Παραχώρηση επιφάνειας συνολικού εμβαδού 5 τ.μ.
για την προϊοντική σας τοποθέτηση

Κατόπιν συνεννόησης

Κατόπιν συνεννόησης

Διαφημιστικά Banner διαστάσεων 2 μ. X 1 μ.

Κεντρικά σημεία
της εκδήλωσης

5 ΤΕΜΑΧΙΑ
Διαφημιστικός χώρος: 10 τ.μ.

Προβολή λογοτύπου δεξιά ή αριστερά της γιγαντοοθόνης

ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ

Προβολή τηλεοπτικού σποτ στη γιγαντοοθόνη

ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ

Εκφώνηση ηχητικού διαφημιστικού μηνύματος

5 επαναλήψεις / ημέρα

5 επαναλήψεις / ημέρα

BeachFlags ύψους 3 μ.

Κατόπιν συνεννόησης

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

Διανομή του διαφημιστικού σας υλικού
από δικές μας Promoters

Στην είσοδο
της εκδήλωσης

Ποσότητα κατόπιν συνεννόησης

Αναφορές και post σε όλα τα ηλεκτρονικά μας μέσα
για τη συμμετοχή σας ως «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣΣ

• Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
• Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός των μακετών για τα προωθητικά υλικά

Οι παροχές μπορούν να αναπροσαρμοστούν κατόπιν συνεννόησης.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, η ομάδα μας βρίσκεται στη διάθεσή σας.

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 4, ΝΙΚΑΙΑ
Τ.Κ. 184 50, ΤΗΛ: 210 6196600
FAX: 210 4905970
web: www.futurepc.gr
www.motorshowproexpo.com
email: info@motorshowproexpo.com
www.offroadfestival.gr
email: info@offroadfestival.gr

Έναρξη προβολής από την ημερομηνία
επιβεβαίωσης συμμετοχής
€550

