Beauty Forum Hungary 2019
Szponzori csomagok

Éljen a szponzorálás lehetőségével, építse az Ön által képviselt márka elismertségét, népszerűségét több csatornán! Használja ki a
szponzoráció adta plusz megjelenési lehetőségeket, és támogassuk együtt a szakma fejlődését!

1.

RENDEZVÉNYSZPONZORÁCIÓ
Exkluzív rendezvényszponzor
Logó megjelenítése a kiállítás összes kommunikációs anyagán (első helyen, és 20 %-al nagyobb méretben, mint a kiemelt szponzorok
logója):
-

Beauty Forum magazinban a rendezvény imidzs hirdetésén 2019/3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 szám
Weboldalon november 10-ig
Kiállítói listában
Kiállítási térképen
Beauty-forum.hu online kiállításos hírlevélben (kiküldve 3 alkalommal a teljes adatbázisra)
Rendezvényt követően sajtóanyagban
Kiállítási programfüzet címoldalán
Facebook posztban megköszönjük a támogatást a szponzornak

A kiállítási nyomtatott és kipostázott programfüzetében (15 000 példány) hirdetési felület ½ oldalon
1 db roll up kihelyezési lehetőség a bejáratnál
A helyszínen szórólaposztási lehetőség 1 fő hosztesszel
Egyedi megjelenések 200 000 Ft+Áfa értékben

A csomag ára: 1 000 000 Ft + Áfa (Lehetséges partnerek száma: 1 partner)

Kiemelt rendezvényszponzor
Logó megjelenítése a kiállítás összes kommunikációs anyagán:
-

Beauty Forum magazinban a rendezvény imidzs hirdetésén 2019/3, 4, 5 ,6 ,7-8, 9, 10 szám
Weboldalon november 10-ig
Kiállítói listában
Kiállítási térképen
Beauty-forum.hu online kiállításos hírlevélben (3 alkalommal a teljes adatbázisra)
Rendezvényt követően sajtóanyagban
Kiállítási programfüzet címoldalán
Facebook posztban megköszönjük a támogatás a szponzornak

Szórólap kihelyezési lehetőség a promóciós információs pultra
egyedi megjelenések 150 000 Ft+Áfa értékben

A csomag ára: 500 000 Ft + Áfa (Lehetséges partnerek száma: 4 partner)
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2.

VERSENYSZPONZORÁCIÓ

A partnerek száma nem korlátozott, és nincs kizárólagosság. A csomagárak egy választott verseny támogatására vonatkoznak.
Versenyeink:
•
29. Make-up Magyar Kupa
•
4. Diákolimpia

Kiemelt szponzor
Logó megjelenítése (20 %-al nagyobb, mint a támogató partnerek logója):
-

Beauty Forum szaklapban a verseny imidzs hirdetésén (2019/7-8, 9 szám)
www.beauty-forum.hu oldalon a versenyek oldalon a verseny-kiírásnál
A versenyek online kommunikációján (hírlevél, Facebook, weboldal)
A verseny helyszíni plakátján
Az eredményhirdetéskor a szponzor megnevezése, kivetítése, és az ajándékok átadásának lehetősége (a cég képviselője átadja az
ajándékot)
A verseny oklevelén
Sajtóanyagban

30 másodperces reklámfilm levetítése az eredményhirdetés előtt
A versenypáston és a színpadnál az eredményhirdetésnél roll-up kihelyezési lehetőség
A versenyzők számára a regisztrációkor a cég szóróanyagának átadása

A csomag ára: 150 000 Ft + Áfa (+ 3 db bruttó 20 000 Ft értékű ajándék) / verseny

Támogató partner
Logó megjelenítése:
-

A Beauty Forum szaklapban a verseny imidzs hirdetésén (2019/7-8, 9 szám)
www.beauty-forum.hu oldalon a versenyek oldalon a verseny-kiíráson
A versenyek online kommunikációján (hírlevél, Facebook, weboldal)
A versenyek helyszíni plakátjain
Az eredményhirdetéskor a szponzor megnevezése, kivetítése a kivetítőn, és az Ajándékok átadásának lehetősége (a cég
képviselője átadja az ajándékot)
A verseny oklevelén
Sajtóanyagban

A csomag ára: 50 000 Ft + Áfa (+ 3 db bruttó 10 000 Ft értékű ajándék) / verseny

Megrendelését a választott csomag megnevezésével kérjük, e-mailen jelezze felénk a krisztina.lisal@health-and-beauty.hu e-mail címre. A
megrendeléseket a beérkezés sorrendjében tudjuk fogadni.
Bármely kérdésével kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Lisal Krisztina, kiállítás vezető
Tel: 00-36-30-574-4745, E-mail: krisztina.lisal@health-and-beauty.hu
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