Львівський медичний Форум та Медична виставка „ГалМЕД”
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

1.

Розміщення кольорової рекламної сторінки в офіційному каталозі учасників
- остання сторінка обкладинки:

1600 грн.

- 1, 2, 3 вкладки:

1400 грн.

2.

Розміщення банера у конференц-залі (окремо стоячий):

500 грн.

3.

Виготовлення та встановлення реклами фірми на рекламних установках
біля виставкового залу на час роботи виставки (1 щит – 2,5 кв.м):

1000 грн.

4.

Розміщення реклами на території виставки:

узгоджується додатково

5.

Рекламне оголошення або трансляція аудіоролика по радіомережі виставки:

25 грн. / 1 оголошення (до 30 сек.)

6.

Послуги промоутерів:

100 грн/год

7.

Презентація реклами компанії (новинок) на плазмових панелях на території
виставки (по три ролика до 60 сек. протягом всього дня):

1000 грн. / 1 день (якщо фірма безпосередній
учасник Форуму)

8.

Розміщення новинок компанії у соціальних мережах (Facebook, Instagram):

безкоштовно (якщо фірма безпосередній учасник
Форуму)

Львівський медичний Форум та Медична виставка „ГалМЕД”

Перелік та вартість послуг для проголошення фірми офіційним партнером
Львівського медичного форуму та Медичної виставки „ГалМЕД”
1. Надання статусу офіційного партнера Львівського медичного Форуму та Медичної виставки „ГалМЕД ”.
2. Розміщення графічного зображення (логотипу) та статусу Офіційного партнера в усіх рекламно-інформаційних матеріалах виставок, а саме:
• рекламно – інформаційних буклетах Форуму;
• запрошеннях для відвідувачів Форуму (орієнтовно 12 000шт.).
•
рекламних щитах у місті Львові (3 установки терміном не менше 3-х місяців);
• бейджах учасників виставки;
• першій сторінці друкованого путівника та електронного офіційного каталогу (орієнтовно 1000 прим.) для безкоштовного
розповсюдження серед учасників та відвідувачів Форуму;
• на офіційному сайті виставки та сторінці в фейсбуці (з моменту підписання угоди);
• в усіх друкованих спеціалізованих ЗМІ ,сайтах та спеціалізованих групах ( з моменту підписання угоди);

Львівський медичний Форум та Медична виставка „ГалМЕД”
•

розміщення графічного зображення та проголошення офіційним партнером в рекламному відеоролику в мережі регіональних
телекомпаній;
• проголошення партнером в рекламному аудіоролику в мережі регіональних радіокомпаній в яких організатор подає рекламу Форуму.
3. Розміщення інформації Офіційного партнера в офіційному путівнику та електронному каталозі Форуму, а також чорно-білого графічного
зображення логотипу поруч з інформацією.
4. Розміщення рекламного блоку (кольорової рекламної сторінки) Офіційного партнера в офіційному каталозі Форуму.
5. Посилання на офіційного партнера в прес- та пост-релізі, PR- статтях Форуму.
6. Звукова реклама (рекламне оголошення або трансляція аудіо ролика) Офіційного партнера по радіомережі Форуму (до 60 сек., але не менше 5
разів на день).
7. Роздача інформаційних матеріалів Офіційного партнера відвідувачам Форуму з інформаційного стенду організаторів та розміщення
інформаційних матеріалів в папки учасників Форуму.
8. Розміщення реклами фірми (плакату, банеру, прапору, кулі) або іншої реклами на території виставкового залу або на відкритому майданчику
біля виставкового залу, а також в конференц- залах, де проходить наукова програма Форуму.
9. Внесення до офіційної програми Форуму іміджевого заходу офіційного партнера та його інформаційний супровід (розміщення програми на
сайті, розміщення новин на офіційному сайті події та сторінці в фейсбуці, сайтах партнерів, та ін.).
10. Надання Офіційному партнеру додатково запрошень для персонального розповсюдження (кількість для уточнення)
11. Представлення доповідей (при бажанні) на наукових заходах, які проходять в рамках Медичного Форуму

Загальна сума послуг: 15000 грн. (плюс 20%ПДВ)
З повагою,
керівник проекту, Наталія Лозицька.

