ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS A CARAMELL PRÉMIUM RESORTBAN

TISZTELT CÉGVEZETŐK, KEDVES PARTNEREINK!
2018-BAN 9. ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE ESKÜVŐI KIÁLLÍTÁSUNK

Mindannyian tudjuk, milyen nagy felelősséggel jár a jegyespárok legszebb napját felejthetetlenné tenni, akik a legjobb szolgáltatókra
bízzák a fontos esemény szervezését. Hogy megkönnyítsük mindenki munkáját, immáron 8. alkalommal szervezzük meg
Bükfürdőn a Caramell Premium Resort gyönyörű, 500 fős báltermében esküvőkiállításunkat! Rendezvényünkön szeretnénk
Önnek alkalmat kínálni termékei, szolgáltatásai bemutatására. Célunk, hogy látogatóink egy helyen ismerjenek meg, minden
esküvőhöz kapcsolódó tevékenységet és céget.
Időpont: 2018. november 18. (vasárnap) 10:00 – 18:00
Helyszín: Caramell Premium Resort 9740 Bükfürdő, Európa út 18.
Részvételi díj
1. stand (0-4 m2)
Bruttó 14.000 Ft / kiállító / nap
Tartalmazza a 2 fő kiállító számára:
•
a terület és az áram biztosítását
•
1 asztal, abrosz, 2 szék
•
reggeli kávé és házi sós sütemények (08.00-10.00)
•
1 kiállítói ebédet (leves, főétel)
•
a rendezvény népszerűsítését

2. stand (4-8 m2)
Bruttó 18.000 Ft / kiállító / nap
Tartalmazza a 2 fő kiállító számára:
•
a terület és az áram biztosítását
•
2 asztal, abrosz, 4 szék
•
reggeli kávé és házi sós sütemények (08.00-10.00)
•
1 kiállítói ebédet (leves, főétel)
•
a rendezvény népszerűsítését

Egyedi stand méretre is van lehetőség. Kérjük, jelezze igényét a jelentkezési lapon!
A helyszínt az Ön igényeinek megfelelően alakítjuk ki, előzetes, személyes egyeztetésünket követően.
Bepakolásra a kiállítás napján 8:00 – 9:30 között van lehetőség, igény esetén már 2018.11.17-én is biztosítunk alkalmat.

Programok
A kiállítást bemutatókkal és programokkal szeretnénk színesíteni. Örömmel fogadjuk az ezzel kapcsolatos jelentkezéseket!

A rendezvény népszerűsítését nyomtatott és online felületeken, valamint rádiókban és televízióban tervezzük Vas megyében és
Győr-Moson-Sopron megyében.
Tervezett megjelenések:
•
•
•
•
•

Naponta több alkalommal rádió spot: Nyugat rádióban, Frisss
rádióban, Nap Rádióban (Rádió 1)
Képújság a Szombathely Tv-ben, Trio Tv-ben
Kisalföld, Vas népe – programajánló
Esküvő Classic, Esküvő Trend, Queen Esküvői magazin, Büki újság,
Répcevidék magazin, Kőszeg és vidéke kiadvány, Vasi esküvő
kiadvány
Esemény létrehozása a Caramell facebook profilon (17.000 rajongó)

•
•
•
•

Visitbuk.hu város weboldalán és facebook rajongói oldalán (78.000
rajongó)
www.nyugat.hu, www.alon.hu, www.vaskarika.hu programajánló és
PR cikk formájában
Banner a caramell.hu, villarosato.hu, kristalytorony.hu weboldalakon
Megjelenés az Aphrodite-eskuvo.hu oldalon, illetve az Aphrodité facebook profilján

Reméljük, az Ön cégét is kiállítóink között üdvözölhetjük!
Kérjük, a mellékelt regisztrációs lapot aláírva juttassa vissza részünkre a Caramell Premium Resort elérhetőségein!
Jelentkezési határidő: 2018. október 20.
Bármilyen kérdés esetén, szívesen állok rendelkezésére,
Üdvözlettel:
Egresits Georgina
Mob.: +36 30/646-2615 • E-mail: marketing@caramell.hu
CARAMELL PREMIUM RESORT **** SUPERIOR • 9740 Bükfürdő, Európa út 18. • Tel.: + 36 94 558 030 • www. caramell.hu

