
PROPAGACE VYSTAVOVATELŮ 2019 

 

V rámci tradičního rodinného veletrhu smysluplných hraček “Rosteme 

pro život” nabízíme vystavovatelům různé formy prezentace firmy a 

nabízených produktů či služeb. 

 

BEZPLATNÉ FORMY PROPAGACE  

B1. medailonek v sekci vystavovatelé na www.rostemeprozivot.cz 

B2. posty na facebooku 

B3. hra pro děti během výstavy 

B4. prostřednictvím vašich produktů (spolupráce s blogerkami, náš mailing) 

 

 

B1) MEDAILONEK V SEKCI VYSTAVOVATELÉ NA www.rostemeprozivot.cz 

Řekněte návštěvníkům kdo jste, co a proč 

děláte, sdílejte s nimi zkrátka svůj příběh. 

Inspirujte se medailonky z loňského ročníku.  

 

Co od vás potřebujeme: 

Vyplnit ve formuláři: 

● název firmy tak, jak jej znají 

návštěvníci (tedy ne ten pro 

fakturaci), 

● krátký text o vaší firmě (max. 400 

znaků), 

● věková kategorie dětí, pro které jsou 

vaše výrobky vhodné, 

●  odkaz na web či facebook. 

Zaslat logo na pr@rostemeprozivot.cz, pokud jste ho již nezaslali. 

 

B2) PROPAGACE NA FACEBOOKU 

Cílem propagace na facebooku je 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 1.9. až do doby konání akce. 

 

Objednané stoly  1 - 2  3 - 5  6 - 9  10 + 

Počet postů na fb zdarma  1x  2x  3x  4x 

 

Podmínek pro vaši propagaci na našem facebooku je, že si nejprve dají naše stránky vzájemně 

LIKE. 
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Co od vás potřebujeme: 

● dát LIKE facebookové stránce Rosteme pro život, 

● vyplnit ve formuláři: 

■ název vystavovatele/produktu/dílničky, 

■ výstižný a chytlavý text o vystavovateli/produktu, 

■ popř. vyplnit doplňující informace (zda a jak je možná rezervace, vaše 

další podmínky, připomínky apod.). 

● zaslat na pr@rostemeprozivot.cz  foto produktu (případně link na foto nebo video) 

 

B3) HRA PRO DĚTI BĚHEM VÝSTAVY 

Motivujte návštěvníky, aby se zastavili u vašeho stánku tím, že se zapojíte do naší hry pro děti. 

Při vstupu od nás každý návštěvník obdrží plánek se všemi vystavovateli. Vystavovatelé zapojení 

do soutěže pro děti, jsou v plánku zvýrazněni a návštěvník je tak motivován navštívit právě 

vybrané vystavovatele. 

 

Co od vás potřebujeme: 

● vymyslet úkol pro děti 

● v den akce darovat organizátorovi alespoň 30 drobných odměn pro děti 

● během veletrhu dát dítěti po splnění úkolu razítko do plánku 

 

 

B4) PROPAGACE SKRZE VAŠE PRODUKTY 

Přemýšlíme, jak nejlépe oslovit potenciální návštěvníky tak, aby si akce zachovala skvělou 

návštěvnost na úrovni minulého roku. Chystáme spolupráci se známými blogerkami. Slosování o 

odměny na jejich i našem facebooku. Potenciální návštěvníci tak budou moci získat některý z 

vašich produktů nebo vstupenku na akci. U každého takového produktu bude vaše firma zmíněna. 

Čím atraktivnější produkt zvolíte (novinka, trhák, hodnotný produkt), tím větší zájem vyvoláme. 

 

Co od vás potřebujeme: 

● darovat jeden či více vašich výrobků/vouchery na vaše služby/slevový kupón  

 

 

PLACENÉ FORMY PROPAGACE  

 

P1. distribuce letáčků do velikosti A4 každému z návštěvníků 

P2. umístění roll-upu mimo výstavní místo 

P3. umístění roll-upu ve vstupní části veletrhu 

P4. propagace na hlavní straně www.rostemeprozivot.cz 

 

 

P1) DISTRIBUCE LETÁČKŮ - cena 1.000 Kč 

Rádi byste informovali o vašem novém produktu, službě či nějaké zajímavosti všechny 

návštěvníky akce. Stačí nám dodat potřebné množství letáčků a my zajistíme jejich distribuci 

návštěvníkům ihned při vstupu. Tato služba je nabídnuta pouze prvním třem zájemcům. 
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P2) ROLL-UP MIMO PROSTOR VÝSTAVNÍHO MÍSTA - cena 500 Kč 

Máte-li zájem upozornit na to, kde se nacházíte a nalákat návštěvníky právě do vašeho stánku. 

Nabízíme možnost umístit před třídu, kde budete, váš roll up. Roll-up není možné umístit v 

prostorách vchodu na veletrh. 

 

P3) ROLL-UP VE VSTUPNÍ ČÁSTI VELETRHU - cena 1000 Kč 

Umístění vašeho roll-upu přímo v prostorách vchodu na veletrh. Tato služba je nabídnuta pouze 

prvním třem zájemcům. 

 

P4) PROPAGACE NA WWW.ROSTEMEPROZIVOT.CZ 

Zviditelněte se na hlavní straně 

webu. Nabízíme pouze jedno dobře 

viditelné místo určené pro reklamu 

v rámci celého webu. 

 

V případě zájmu zašlete emailem: 

● banner 200 x 200 pix nebo 

300 x 200 pix 

● uveďte týden, ve kterém si 

reklamu přejete uveřejnit 

 

Ceník reklamy: 

Září - 200 Kč/týden 

Říjen a listopad - 500 Kč/týden 
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