PROPAGACE VYSTAVOVATELŮ 2018
Vážení a milí vystavovatelé,
děkujeme vám za přihlášení na tradiční rodinný veletrh smysluplných hraček “Rosteme pro
život”.
V tomto dokumentu naleznete informace ohledně možností prezentace vaší firmy,
nabízených produktů a služeb. V letošním roce máte možnost využít:
a) medailonek v sekci vystavovatelé na www.rostemeprozivot.cz
,
b) reklamu na hlavní straně našeho webu (placená),
c) propagaci na facebooku,
d) partnerství akce Rosteme pro život.
Potřebné podklady nám prosím zasílejte obratem prostřednictvím formuláře dostupného
ZDE. Logo a další soubory na pr@rostemeprozivot.cz. Pokud nám podklady zasíláte poprvé,
doporučujeme pro inspiraci nahlédnout do loňských příspěvků na naše facebookové stránky.
Propagaci spustíme ke dni 15.9.2018.
(U podkladů zaslaných po 30.9.2018 nezaručujeme jejich zveřejnění.)
Za včasné zaslání materiálů vám předem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Kontaktní
telefon pro případné dotazy je +420 775 227 087.
S pozdravem,
Kamila Murariková a organizační tým

PŘEDSTAVENÍ VYSTAVOVATELE NA WWW.ROSTEMEPROZIVOT.CZ
Spustili jsme nový weba věříme, že získáme
vyšší návštěvnost, a vám tak zajistíme větší
viditelnost.
Řekněte návštěvníkům kdo jste, co děláte,
proč to děláte, jakou máte vizi a cíl …
sdílejte s nimi zkrátka svůj příběh. V sekci
vystavovatelé najdete mnozí z vás již krátké
medailonky. Tam, kde nám chybělo logo a
text, jsme prozatím medailonek nevytvořili.
Podívejte se tedy na tuto stránkua dejte
nám vědět, co je třeba pozměnit či doplnit.
Pro vytvoření medailonku potřebujeme (součást formuláře):
● název firmy tak, jak jej znají návštěvníci (= tedy ne ten pro fakturaci ;-) )

● krátký text o vaší firmě (4 věty = max. 400 znaků),
●
●
●

věková kategorie dětí, pro které jsou vaše výrobky vhodné,
logo (je třeba zaslat emailem),
odkaz na web či facebook.

ROSTEME PRO ŽIVOT
Rodinný veletrh smysluplných hraček

PROPAGACE VYSTAVOVATELŮ
strana 1 z 3

PROPAGACE NA WWW.ROSTEMEPROZIVOT.CZ
Nově nabízíme možnost propagace na hlavní stránce webu. Nabízíme pouze jedno dobře
viditelné místo určené pro reklamu v rámci celého webu.
V případě zájmu zašlete na
email:
● banner 200 x 200 pix
nebo 300 x 200 pix nebo
info, zda máme reklamu
vytvořit z loga a textu,
který jste nám již zaslali,
● uveďte týden, ve kterém
si reklamu přejete
uveřejnit.
Ceník reklamy:
Září - 500 Kč za týden
Ŕíjen a listopad - 1000 Kč za
týden

PROPAGACE NA FACEBOOKU
Cílem propagace na facebookuje představit vás jako vystavovatele potenciálním návštěvníkům,
nalákat je na vaše výrobky, novinky, dílničky či cokoliv čím se odlišujete a návštěvníky zaujmete.
Podle počtu objednaných stolů vám nabízíme možnost využití určitého počtu postů na
facebooku, které budou zveřejňovány postupně od 15.9. až do doby konání akce.
Objednané stoly

1-2

3-5

6-9

10 +

Počet postů na fb

1x

2x

3x

4x

Rádi bychom zvýšili zásah reklamy na facebooku, a tak jednou z nových podmínek pro vaši
propagaci na našem facebooku je, že si nejprve dají naše stránky vzájemně LIKE.
Je potřeba dát, zaslat nebo vyplnit (součást formuláře):
● dát LIKE facebookové stránce Rosteme pro život,

● vyplnit název vystavovatele/produktu/dílničky,
zaslat foto produktu (případně link na foto nebo video),
● nebo vyplnit odkaz na produkt,
●

● vyplnit výstižný a chytlavý text o vystavovateli/produktu,
●

popř. vyplnit doplňující informace (zda a jak je možná
rezervace, vaše další podmínky, připomínky apod.).
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PARTNERSTVÍ AKCE ROSTEME PRO ŽIVOT
“Parťák” - vzájemná propagace
“Parťák” je organizace, která naší akci propaguje a není vystavovatel.
“Parťák”
● zveřejní banner na svém webu nebo sdílí událost na fb,
● uvítáme, pokud informace o akci rozešle ve svém newsletteru,
● nebo umístíte letáčky nebo plakát (v MC, obci, škole, školce).
Rosteme pro život
● vaše logo přidáme do speciální sekce na webu PARTNEŘI,
● poskytneme vám letáček a/nebo plakát v případě vašeho zájmu.
“Bronzový partner” - 3 000 Kč
● stánek na veletrhu (1 stůl, registrace, další vybavení), možnost si vybrat výstavní místo,
● banner v jídelně nebo týden reklamy na webu v září,
● logo a medailonek v sekci PARTNEŘI na webu
● logo na letáčku, na plakátu, na HP našeho webu,
● 1 fb post navíc,
● 1 rodinná VIP vstupenka.
“Stříbrný partner” - 6 000 Kč
● stánek na veletrhu (2 stoly, registrace, další vybavení), možnost si vybrat výstavní místo,
● banner v jídelně,
● týden reklamy na hlavní stránce webu v září,
● logo a medailonek v sekci PARTNEŘI na webu
● logo na letáčku, na plakátu, na HP našeho webu,
● 2 fb posty navíc,
● 2 rodinné VIP vstupenky.
“Zlatý
●
●
●
●
●
●
●

partner” - 12 000 Kč
stánekna veletrhu (4 stoly, registrace, další vybavení), možnost si vybrat výstavní místo,
banner v přednáškové místnosti,
týden reklamy na hlavní stránce webu v říjnu,
logo a medailonek v sekci PARTNEŘI na webu
logo na letáčku, na plakátu, na HP našeho webu,
4 fb posty navíc,
4 rodinné VIP vstupenky.

“Hlavní partner” - 18 000 Kč
● stánek na veletrhu (6 stolů, registrace, další vybavení), možnost si vybrat výstavní místo,
● banner ve vstupu do školy,
● týden reklamy na hlavní stránce webu poslední týden v říjnu s přesahem do listopadu,
● logo a medailonek v sekci PARTNEŘI na webu
● logo na letáčku, na plakátu, na HP našeho webu,
● 6 fb postů navíc,
● 6 rodinných VIP vstupenek.
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