Výstavní servis
Starost o Vaše zákazníky už přenecháme Vám...

Chcete přijít
na připravený
a vybavený
stánek?
Slyšíte raději
„hotovo“ než „ještě
musíme...“?
Je pro Vás důležitý
jednotný firemní
design?
Nemáte čas ani
chuť se zabývat
přípravou stánku
a přebíráním
jednotlivostí
od různých
dodavatelů?
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Ale ano, samozřejmě si můžete...
... spoustu věcí v propagaci vyrobit a udělat sami. Třeba celý výstavní stánek. U pořadatele výstavy si prostě
zaplatíte plochu a přivezete si vlastní stojky a skladební systém, doplníte vlastním nábytkem, který jste si dovezli
z kanceláře, nalepíte aktuální nápisy a položíte koberečky... vyndáte prospekty a vizitky, které jste si na poslední
chvíli vytiskli z inkoustové tiskárny - a můžete přivítat zákazníky.
A nebo se můžete v klidu do poslední chvíle připravovat v zázemí firmy, převzít hotový stánek ve firemním
vzhledu...

...a věnovat se prodeji!

Výstavní servis
Popis produktu

Výhody pro Vás:

Připravíme Vám veletržní stánek či prezentaci do nejmenšího detailu
tak, abyste se mohli věnovat vlastní práci.

Vy dodáváte:
- cíl vaší účasti na veletrhu

-

komunikace s jedním
dodavatelem, který Vás
dobře zná a dobře poradí

-

servis do nejmenšího detailu
nápady, které fungují
léta zkušeností s veletrhy
v různých zemích

- popis cílových skupin - komu je výstava určená?
- maximální cenu stánku s výbavou a požadavky na nábytek,
vybavení, prospekty, vizitky... zkrátka na vše, co je nutné k úspěšné
realizaci veletrhu

Vaše prezentace:

- osobu pro komunikaci s agenturou

Co dalšího lze v rámci

-

veškeré prvky jednotné
identity Vaší společnosti

výstavního servisu
objenat?

My zajistíme zbytek:
- návrh reklamního stánku včetně architektonických a technických
podkladů dle pronajaté plochy a vašich záměrů
- realizaci stánku „na klíč“ od výstavby typizovaných či atypických
částí, přes vybavení nábytkem, nádobím, zajištění přívodů,
květinovou výzdobu, komunikaci s organizátorem veletrhu (a to i
v cizině), pojištění... až po dodání reklamních předmětů, tiskovin a
nápojů přímo na stánek
- grafické zpracování veškerého foliopísma a jeho aplikaci na stánku

- tiskové konference
- program a doprovodné akce
- pozvánky zákazníkům
- hostesky
- tazatelské akce
- vyhodnocení akce,
statistická zpracování
podkladů z veletrhu

- pojištění stánku po dobu veletrhu

Související produkty:

- zajištění služeb v průběhu veletrhu (úklid)

Reklamní full service
Servis spotřebních tiskovin

- demontáž stánku a odvoz požadovaných prvků a materiálů do Vaší
firmy
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