
Televíziós stúdió beszélgetésben részvételi

lehetőség

Arany támogató:     min. 3.000.000 Ft

Logó és link elhelyezése az okoindustria.hu oldalon

és a sajtóanyagokban

SZPONZOR CSOMAGOK

Megjelenés a kiállítás nyomtatott

katalógusának első oldalain

Bemutatkozó anyag elhelyezése a

kiállítás információs pultján

Arany

Megjelenés az ÖKOINDUSTRIA2020
sajtóanyagaiban (Press kit)

2 fő részére tiszteletjegy a kiállítói

fogadásra

Köszöntő beszéd lehetősége a kiállítói fogadáson

12m² egységstand a kiállításon

Ezüst Bronz

Logo megjelentése a nagyszínpad kivetítőjén és a

kiállítói csarnok prémium hirdetési felületén

1 fő részére tiszteletjegy a kiállítói

fogadásra

Rádiós studió beszélgetésben való részvétel

lehetősége a Szervezővel

Ezüst támogató:      min. 1.000.000 Ft

Bronz támogató:      min.    500.000  Ft

Amennyiben támogatóként csatlakozna az eseményhez, kérjük keressen minket, hogy az
együttműködés feltételeit igény szerint egyedileg egyeztethessük és az egyes csomagok

tartalmi elemeit pontosíthassuk.
Kapcsolat: Hankó Gergely ügyvezető

E-mail: ugyvezeto@kszgysz.hu  Tel: +36 20 383 6242 



K O M M U N I K Á C I Ó S  C S O M A G O K

60 000 FtI.  SOCIAL MEDIA CSOMAG:

ÖKOINDUSTRIA Facebook csatornán 2 alkalommal poszt, 

Linkedin oldalon 2 alkalommal cikk megjelenés.

magyar, angol hírlevélben banner (468*60 pixel) cégre mutató linkkel/cég vagy
termék hirdetése (1 fotó + max. 200 karakter szöveg),

sajtóközleményben cég nevének, termékének megemlítése 1 alkalommal,
honlap banner (728*90 pixel) elhelyezése az www.okoindustria.hu oldalon, (max.

3 hirdető),

cég logójával személyre szabott e-meghívó a partnereknek.

II.  ONLINE HIRDETÉSI CSOMAG:

37 000 Ft

200 000 Ft

30 perces ÖKOKÁVÉZÓ előadás blokk,

roll-up kihelyezés a helyszínen, 

logó elhelyezése a konferencia anyagokon, szóróanyagok kihelyezése,

előadás rögzítése és a tartalom megosztása a kiállítás Facebook, Linkedin oldalán, 

ÖKOINDUSTRIA Youtube csatornán és a közösségi média csatornákon (Facebook,

Linkedin) az esemény meghirdetése 2-2 alkalommal.

III.  RENDEZVÉNY CSOMAG: 250 000 Ft

Szakértői riport: 10 perces stúdióbeszélgetés munkanapokon délután 1 alkalom +

havonta 1 alkalommal ismétlés,

I. és II. minőség kategóriában, műsorban elhelyezve,

A riport linkjének megosztása az ÖKOINDUSTRIA és a KSZGYSZ Facebook,

Linkedin csatornákon.

IV.  NONSPOT MÉDIA CSOMAG - Tartalom marketing 200 000 Ft

20 sec. ÖKOINDUSTRIA reklámszpot támogatása 3+/munkanap,

20 ismétlés I. és II. kategóriás reklámblokkban,

A cég, mint támogató nevével hangzik el a szpot.

V.  SPOT MÉDIA CSOMAG 200 000 Ft

céges tereplátogatás új technológia, termék, tevékenység bemutatására
nemzetközi és hazai érdeklődők számára, előre regisztrált látogatók vagy külön
szervezett delegáció számára,

2-3 perces film forgatása a helyszínen, a kész film átadása a kiállítás után,

a program és a résztvevő cég meghirdetése a kiállítói katalógusban és az InGreen
ÖKOINDUSTRIA2020 promóciós kiadványában (2020. októberi megjelenés),

említés az ÖKOINDUSTRIA sajtóanyagaiban, beszámolójában.

VI.  INNOVÁCIÓS KÖRÚT - SZAKMAI LÁTOGATÁSI CSOMAG: 200 000 Ft

Jelentkezési feltételek: a helyszín Budapest 50 km-es vonzáskörzetén belül helyezkedjen el, a
látogatók számára frissítő, víz, mosdóhelyiség biztosítása, szükség esetén megfelelő
védőfelszerelés biztosítása.
 

http://www.okoindustria.hu/

