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STATISZTIKA
Miért érdemes kiállítani a Tavaszi Esküvő Kiállításán?
 Mert 2021. az Esküvők éve lesz, köszönhető a járványnak
 Mert a tavaly megrendezésre került első Tavaszi Esküvő
Kiállításon nagyon hamar elfogytak a kiállítói területek
 Mert március elején még épp időben vagy, hogy az az évi
naptárodat végleg megtöltsd
 Mert a megkérdezett menyasszonyok 80%-a a döntés előtt
kilátogat legalább egy esküvő kiállításra*
 Mert remek alkalom, hogy a már meglévő párjaiddal személyes
találkozót hozz össze
 Mert a nálunk begyűjtött kapcsolatokkal hatékonyan indíthatod
az üzleti éved
 mert már elkezdtük a jegyértékesítést a látogatóknak

Foglald le a legjobb helyeket már most Tavaszi Esküvő Kiállításunkon!

www.eskuvo-kiallitas-tavasz.hu

KIÁLLÍTÓI FÜZET
Klasszikus, de kikerülhetetlen megjelenési forma.
A CEWES Tavaszi Esküvő Kiállítás Kiállítói füzetét min. 4000 példányban nyomtatjuk minden évben, melyet a párok a bejáratnál
kapnak kézhez. A Kiállítói füzet része a menyasszonyoknak szóló Esküvői iránytű mellett, a kiállítói listát is tartalmazó térkép illetve
a 2018-ban nagy sikerrel bevezetett HBD (Happy Bridal Day) Kuponfüzet is.

FÉL OLDALAS (1/2) hirdetés:

30 ooo Ft + ÁFA

EGÉSZ OLDALAS (1/1) hirdetés:

50 ooo Ft + ÁFA

BELSŐ BORÍTÓ (1/1) hirdetés:

80 ooo Ft + ÁFA

HÁTSÓ KÜLSŐ BORÍTÓ (1/1) hirdetés:
Grafikai anyag leadási határideje:

150 ooo Ft + ÁFA

2021. február 10.

Miért érdemes hirdetni a Kiállítói füzetben?
- Mert egy szórólappal ellentétben a menyasszonyok elteszik és otthon többször előveszik a katalógust, míg a szórólapok a
kiállítást követően néhány napon belül a szemetesben végzik
- Mert egy szórólap elkészítése és 2000 db kinyomtatása kb. 60.000 Ft

ONLINE MEGJELENÉSEK
A Tavaszi Esküvő Kiállítás egész éves, hatékony, interaktív online megjelenési lehetőséget ajánl partnerei számára.

EGYSZERI MEGJELENÉS (FB bejegyzés vagy hirdetés): 25 ooo Ft+ áfa
PR CIKK + EGYSZERI Facebook megjelenés:

45 ooo Ft+ áfa

7 NAPOS MEGJELENÉS (FB játékok, promóciók stb.):

55 ooo Ft+ áfa

CEWES.HU egyéni látogatók/ oldal megtekintések:
2020. június+ július+ augusztus: 10 400 / 23 400
2020. szeptember+ október: 58 600/145 ooo
„CEWES- Esküvő Kiállítás 2020” FACEBOOK oldal
követők száma: 17 5oo +
activity elérések száma: 100 ooo +/hét
„Esküvőnk lesz” zárt facebook csoport
követők száma: 33 2oo + (ebből aktív 26.000 tag)
napi 1000 reakció (like, hozzászólás)

KUPONFÜZET – Happy Bridal Day ( HBD kupon)
A látogatók számára rendezett kedvezményes napokkal szeretnénk támogatni kiállítóinkat.
A Happy Bridal Days célja, hogy elősegítse a helyszíni szerződéskötést, értékesítést. Kiállítóként bekerülhetsz a kuponfüzetbe, ahol
a kedvezmény mértékét te szabod meg. A beváltás lehetőségével tehát azok a párok élhetnek, akik a kiállítás alatt megrendelik a
szolgáltatásaidat. A kuponfüzet nem csak a megrendelések miatt hasznos, hanem reklámhordozóként is kitűnő.

HBD Kupon:

15 ooo Ft+ áfa/ db

Az alábbi ár a kuponfüzetben való elhelyezés költsége.
Grafikai anyag leadási határideje:

2021. február 10.

Amennyiben nincs aki megszerkessze neked a kupont, vagy akár a hirdetést
keresd grafikusunkat:
Mátyus Gergőt, tel. 0620/913-6459

www.eskuvo-kiallitas-tavasz.hu

További információért keresse munkatársainkat:

Dégi Évi

Dégi Attila

Értékesítés,
standfoglalás

Főszervező,
tulajdonos

0630/441 6655

Reichardt Zsanett
Projektvezető,
kivitelezés
0630/306 4849

email:
info@miracolosoevent.hu

www.eskuvo-kiallitas-tavasz.hu

