PROPAGACE VYSTAVOVATELŮ 2015
Vážení a milí vystavovatelé,
děkujeme za přihlášení na prodejní výstavu kvalitních a smysluplných hraček
Rosteme pro život. V tomto dokumetu naleznete informace ohledně možnosti
předvýstavní prezentace vaší firmy, produktů a služeb.
Propagaci spustíme 15.9.2015. Podklady nám prosím zasílejte obratem po
dokončení registrace. U podkladů zaslaných po 30.9.2015 nezaručujeme zveřejnění.
VÝSTAVA NA FACEBOOKU
V roce 2015 se konají tři výstavy a pro každou zvlášť provozujeme facebookovou stránku a to
Rosteme pro život – Praha, Rosteme pro život – Brno a Rosteme pro život - Pardubice. Těšíme se
na všechny vaše LIKE :)

facebook - PŘEDSTAVENÍ FIRMY
Představení Vaší firmy na facebooku výstavy. Pro inspiraci jak na to se můžete podívat na loňské
příspěvky na našich facebookových stránkách. Pokud se účastníte výstavy ve více městech, vyjde
medailonek na facebookových stránkách každé z nich.
Budeme potřebovat:
• krátký text o Vaší firmě (napište kdo jste, co děláte, co budete vystavovat, nalákejte
návštěvníky na výstavní slevu, nabídněte možnost rezervace produktů ... ),
• doplňte obrázek nebo logo,
• přídejte odkaz, kam chcete medailonek odkazovat.

facebook – PROPAGACE PRODUKTŮ
Máte možnost propagovat na facebooku maximálně 3 produkty, které chcete přivézt na výstavu.
Pro inspiraci jak na to se můžete podívat na loňské příspěvky na našich facebookových stránkách.
Je potřeba poslat:
• odkaz na produkt,
• foto produktu,
• text o produktu,
• zda je možná rezervace,
• případně vaše další podmínky, připomínky apod.

LIKE OD NÁS NA VAŠEM fb
Propagace Vaší facebookové stránky. Máte své stránky na facebooku? Pošlete nám odkaz, rádi si
Vás přidáme mezi oblíbené.

WEB WWW.ROSTEMEPROZIVOT.CZ

Umístění vašeho loga na www.rostemeprozivot.cz (do konce září ve zkušebním provozu). Pokud
jste logo a údaje zaslali loni a nic se nezměnilo, napište nám to.
K tomu od vás potřebujeme:
• logo,
• adresu vašeho webu,
• popisek, který se má zobrazit při najetí na vaše logo.

