Nabídka pro partnery soutěže

Hvězda
3D reklamy
2017
Asociace POPAI CE ve spolupráci se
společností ABF, a.s. pořádá další ročník
prestižní soutěže Hvězda 3D reklamy
o nejlepší reklamní a dárkové předměty.
Tato soutěž s dlouholetou tradicí významně podporuje obor
3D reklamy, zvyšuje prestiž soutěžních prací, soutěžících
společností a partnerů, které zviditelňuje v rámci mediální
kampaně i během samotné soutěže. Je určena českým
i zahraničním firmám pracujícím s 3D reklamou, ať již jde
o dodavatele reklamních a dárkových předmětů, agentury,
promotion teamy, zadavatele reklamy, zástupce retailu atd.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen
vítězům proběhne v rámci gala večera POPAI DAY 2017
dne 23. 11. 2017 v Kongresovém centru TOP HOTEL Praha,
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov. Akce se účastní
cca 600 zástupců odborné veřejnosti a řada osobností ze
světa obchodu a marketingu.

Další informace a kontakt

Expozice všech soutěžních předmětů bude součástí
celodenního programu POPAI DAY.

POPAI CENTRAL EUROPE
www.popai.cz

Daniela Krofiánová
dkrofianova@popai.cz
Tel.: +420 775 989 853

Marcela Pazourková
mpazourkova@popai.cz
Tel.: +420 608 257 701

Proč být partnerem soutěže
 
Projekt soutěže nabízí řadu možností pro prezentaci a zviditelnění
partnerských společností v rámci rozsáhlé komunikační kampaně
i v místě soutěžní expozice a slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.
 
Je zajištěna celoroční medializace partnerů v tištěné i elektronické formě
prostřednictvím článků, inzerátů, tiskových informací, v prezentačních
materiálech, v katalogu všech exponátů soutěže Hvězda 3D reklamy,
v elektronických newsletterech a na webu soutěže.
 
Soutěž je propojena s vysoce hodnocenou a vyhledávanou odbornou
akcí POPAI DAY, které se účastní top a střední management zadavatelů
reklamy, zástupci obchodních společností, management marketingových
a reklamních agentur, zástupci odborných médií a další. Jde o mimořádnou
událost pro navázání nových obchodních a společenských kontaktů.

PARTNER SOUTĚŽE
Cena 25.000,- Kč + DPH
Partner soutěže Hvězda 3D reklamy
nesmí být součástí odborné poroty soutěže.

Nabídka služeb v rámci partnerství
 
Umístění dominantního loga partnera a informace o partnerství
společnosti v propagačních materiálech soutěže: tiskové zprávy, inzeráty,
plakáty, pozvánky, katalog soutěže v elektronické a tištěné podobě, web
soutěže.
 
Umístění dominantního loga partnera v rámci expozice
soutěžních předmětů v prostorách akce POPAI DAY 2017.
 
Možnost umístění propagačních tiskovin
u registrace účastníků akce POPAI DAY 2017.

 
Prezentace dominantního loga partnera a informace o partnerství
při slavnostním předávání ocenění vítězům soutěže:
•	možnost instalace přenosného reklamního stojanu v místě slavnostního
předání ocenění,
•	5x čestná vstupenka na gala večer POPAI DAY 2017,
•	
jmenovité poděkování partnerovi při zahájení gala večera,
•	možnost osobně předat jednu z hlavních cen vítězi soutěže.
Publicita v rámci informací o soutěži a jejích výsledcích v oborových médiích.
 
 
Seznam účastníků gala večera POPAI DAY 2017.

PARTNER JEDNOTLIVÉ
KATEGORIE SOUTĚŽE
Cena 10.000,- Kč + DPH
Partner kategorie Hvězda 3D reklamy
nesmí být součástí odborné poroty soutěže.
Pro jednotlivou kategorii je stanoven
vždy pouze jeden exkluzivní partner.

Nabídka služeb v rámci partnerství kategorie
 
Umístění loga partnera a informace o partnerství společnosti
v propagačních materiálech soutěže: tiskové zprávy, inzeráty, plakáty,
pozvánky, katalog soutěže v elektronické a tištěné podobě, web soutěže.
 
Umístění loga partnera v rámci expozice soutěžních předmětů
v prostorách akce POPAI DAY 2017.
 
Prezentace loga a info o partnerství při slavnostním předávání ocenění
vítězům soutěže:
•	možnost instalace přenosného reklamního stojanu
v místě slavnostního předání ocenění,
•	1x čestná vstupenka na gala večer,
•	jmenovité poděkování partnerovi při zahájení gala večera,
•	možnost osobně předat cenu vítězům kategorie soutěže.
 
Publicita v rámci informací o soutěži
a jejích výsledcích v oborových médiích.

Další informace a kontakt
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