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MARKETING  KIAJÁNLÓ 



Köszöntő 
 

Egy kiállításon való sikeres részvétel elengedhetetlen feltétele a minél több helyen történő célzott marketing megjelenés.  

 
MI A KÖVETKEZŐKET BIZTOSÍTJUK  HOZZÁ: 

 

 Online kommunikációs felületeink  

 Honlap ( www.eskuvo-kiallitas-tavasz.hu) 

„Esküvő Kiállítás 2020” facebook oldal ( 17000 tag) 

„Esküvőnk lesz” facebook csoport ( 27000 tag) 

 Tavaszi Esküvő Kiállítás 2020  Hírlevél ( 2000 aktív esküvőre készülő pár email elérhetősége) 

 Az Esküvő Kiállítás FB eventje 

 Célzott online marketing kampányunk már elindult 2019. novemberében  

 Offline hirdetésekkel jelen leszünk a legtöbb budapesti plázában 2020. február 1-től 

 2000 példányt nyomtatunk a Kiállítói füzetből, amit minden pár megkap a bejáratnál 

 A Happy Bridal Days  (HBD) kuponokat is kinyomtatjuk a Kiállítói füzetbe 

 Egyénre szabott szponzori megjelenési lehetőségeket biztosítunk 

 Nyereményjáték felajánlásoknak adunk teret 

Ennél nagyobb célzott elérést keresve 
sem találsz!  Kezdd a 2020-as marketing 
kampányodat nálunk! 



Tudtad, hogy a menyasszonyok  

75%-a később otthon is előveszi 

a Kiállítói  füzetet szolgáltatót 

keresve?* 

KIÁLLÍTÓI  FÜZET 
 
Klasszikus,  kézzelfogható és kikerülhetetlen megjelenési forma. A Tavaszi Esküvő Kiállításon 2000 darabot 

nyomtatunk ki és adunk a bejáratnál minden kedves látogató pár kezébe. 

 

   

Fél oldalas hirdetés     30 000 Ft + Áfa 

Egész oldalas hirdetés   50 000 Ft + Áfa 

Belső borító (B2, B3)   80 000 Ft + Áfa 

Külső hátsó borító (B4)  120 000 Ft + Áfa 

 

GRAFIKAI MÉRETEK: 

1/2 oldalas hirdetés: 148x104 mm + 5-5 mm kifutó (fekvő formátum) 

1/1 oldalas hirdetés :148x210 mm + 5-5 mm kifutó (álló) 

* 2019-ben történ 1000 fő által kitöltött kérdőívünk alapján. 



ONLINE  MEGJELENÉSI  LEHETŐSÉG 
 
A Tavaszi Esküvő Kiállítás egész éves hatékony, interaktív online megjelenési lehetőséget kínál partnerei 

számára.  
 

Facebook bejegyzés, hirdetés ( egyszeri alkalom)     25 000 Ft + Áfa* 

Facebook bejegyzés, játék, promo ( 7 napos)    55 000 Ft + Áfa* 

www.eskuvo-kiallitas-tavasz.hu Pr cikk, facebook megjelenéssel  45 000 Ft + Áfa* 

 

* Facebook megjelenés esetén mind az „Esküvőnk lesz” csoportban, az „Esküvő Kiállítás 2020” oldalon és a 

Kiállítás event oldalán is egyszeri  vagy többszöri  megjelenést jelent.  

 

 FACEBOOK hivatalos oldalunkon – 

„Esküvő Kiállítás 2020” - Kampány 

időszakban oldalon átlagosan napi 

30000 elérés van 
„Esküvőnk lesz”  FACEBOOK 

csoportban – 27 000 tagból  

22 000 aktív tagunk van 

Weboldal látogatottsága 

naponta 800-1000 látogató közé 

tehető kampány időszakban 



ÉPÍTSÜK  EGYÜTT  HATÉKONYAN  VÁLLALKOZÁSOD  BRENDJÉT! 

HAPPY BRIDAL DAYS (csak kiállítóknak) 

 

2018-ban nagy sikerrel debütált  új marketing eszközünk a Happy  Bridal Days. 

A  látogatók számára rendezett kedvezményes napokkal támogatjuk kiállítói 

partnereinket. Célja,  hogy elősegítse a helyszíni értékesítést, szerződéskötést.  

A kedvezmény mértékét, időtartamát te szabod meg, így saját arculatodra, 

célcsoportodra szabhatod a megjelenésedet. 

A HBD kupon a kiállítás honlapján is megjelenítjük, illetve a kinyomtatott 

Kiállítói füzetben is belekerül. 

 

HBD Kupon 15 000 Ft + Áfa 

 

Grafikai méret:  75,5x60,5mm + 5-5mm kifutó ( fekvő formátum) 



EGYÉNI  MEGJELENÉSI/SZPONZORI  LEHETŐSÉGEK 
 
A Tavaszi Esküvő Kiállításon is lehetőség van Szponzori csomagokkal támogatni a rendezvényt, egyúttal a 

vállalkozásodnak további egyénre szabott megjelenési felületeket biztosítunk. 

ÍME  NÉHÁNY  SZPONZORI  LEHETŐSÉG: 
 

 Kiállítói  táska  logóztatás 

 Bejárati  szponzor 

 Kiállítói  karszalag 

 Nyereményjáték  felajánlás 

 VIP  lounge  főszponzor 

 Kiállítás  főszponzori  megállapodás 

 

 

Amennyiben érdekes lehet számodra a 
szponzori megjelenés, NE HABOZZ,  
keresd kollégáinkat, örömmel állnak 
rendelkezésedre. 
 



KAPCSOLAT 
 
 

További  információért  keresse  kollégáinkat  az  alábbi   elérhetőségeken:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Brigi            Évi 
              0630/820 0029              0630/441 6655  

 
info@miracolosoevent.hu 

Légy te is részese a Tavasz legnagyobb  
Esküvő Kiállításának! 


