
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

1. Размещение цветной рекламной 
страницы в официальном каталоге 
участников:

- последняя страница обложки 1600 грн.

- 1,2,3 вкладки

2. Размещение баннера в конференц-зале 

(отдельно стоящий)

3. Изготовление и установка рекламы 

фирмы на рекламных установках возле 

выставочного зала на время работы 

выставки (1 щит – 2,5 кв.м)

4. Размещение рекламы на территории 

выставки (*согласовывается дополнительно)

1400 грн.

500 грн.

1000 грн.

5. Рекламное объявление или трансляция 
аудиоролика по радиосети выставки

6. Услуги промоутеров

25 грн./
1 объявление (до 30 сек.)

45 грн/час

7. Презентация рекламы компании 
(новинок) на плазменных панелях на 
территории выставки (по три ролика до 
60 сек . на протяжении всего дня)

300 грн./1 день 
(если фирма непосредственный 

участник Форума)

www.galexpo.com.ua

8. Размещения новинок компании в 
социальных сетях - бесплатно если фирма 
непосредственный участник форума

бесплатно
(если фирма непосредственный 

участник Форума)

http://www.galexpo.com.ua


Перелік та вартість послуг для проголошення компанії офіційним партнером 
Львівського медичного Форуму:

1.
2.

Надання статусу Офіційного спонсора Львівського медичного Форуму.
Розміщення графічного зображення (логотипу) та статусу Офіційного спонсора в усіх рекламно-інформаційних

матеріалах Форуму, а саме:
•
•
•
•
•
•
•

рекламно – інформаційних буклетах Форуму.
запрошеннях для відвідувачів Форуму.
рекламних щитах у місті Львові;
першій сторінці офіційного каталогу Форуму для безкоштовного розповсюдження серед учасників та відвідувачів;
на офіційному сайті ПрАТ „Гал-ЕКСПО” (з моменту підписання угоди до закінчення роботи Форуму) та у соц. мережах.
в усіх друкованих рекламних макетах в спеціалізованих та загальних ЗМІ та сайтах ( з моменту підписання угоди);
розміщення графічного зображення в рекламному відеоролику в мережі регіональних телекомпаній (не менше 2 
телекомпаній);

3. Розміщення інформації Офіційного спонсора в офіційному каталозі Форуму в розділі “Учасники виставки”, а також
графічного зображення логотипу поруч з інформацією.
4.
5.

Розміщення рекламного блоку (кольорової рекламної сторінки) Офіційного спонсора в офіційному каталозі Форуму.
Розсилка промо інформації про Офіційного спонсора згідно тематичних розділів по базі контактів Організатора (понад

5 тис. актуальних контактів)
6. Забезпечення участі у Форумі двох офіційних представників, а саме надання двох комплектів інформаційних
матеріалів, 5 примірників Каталогів та двох запрошень на офіційний прийом з нагоди відкриття Форуму.
7. Забезпечення участі Офіційного спонсора Форуму в офіційній прес-конференції з нагоди відкриття та надання
можливості виступу на прес-конференції.
8.
9.

Посилання на офіційного спонсора в прес-релізі та PR- статтях Форуму.
Звукова реклама (рекламне оголошення або трансляція аудіо ролика) Офіційного спонсора по радіомережі Форуму

(до 30 сек., але не менше 5 разів на день).
10.
11.

Роздача інформаційних матеріалів Офіційного спонсора відвідувачам Форуму з інформаційного стенду організаторів.
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.
12. Внесення до офіційної програми роботи Форуму іміджевого заходу офіційного спонсора та його інформаційний
супровід (розміщення програми на сайті, розміщення новин на офіційному сайті „Гал-ЕКСПО” та сайтах партнерів, та ін.).
13. Надання Офіційному спонсору додатково 500 запрошень на Форум для персональної розсилки.

Загальна сума послуг: 14 000 грн. (плюс ПДВ)
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