Oferta wystawiennicza

Buduj relacje
z branżą
sportową
19 PAŹDZIERNIKA 2021
ARCHE HOTEL, WARSZAWA

SPORTBIZ EXPO
Targi SPORTBIZ EXPO to wydarzenie odbywające się w
ramach Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ – największego
eventu dla branży sportowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Nasze targi stanowią unikatową platformę biznesową, umożliwiającą
budowanie relacji i dotarcie do osób decyzyjnych w polskim sporcie.

Cele SPORTBIZ EXPO
Prezentacja oferty ﬁrm
działających w branży sportowej

Wsparcie działań sprzedażowych
w obszarze sportu

Budowanie relacji pomiędzy
światem sportu i biznesu

Prezentacja trendów
i innowacji w branży sportowej

Potencjał SPORTBIZ EXPO
Ekspozycja ﬁrmy i jej produktów
przed branżą sportową

Renoma i rozpoznawalność Forum
SPORTBIZ oraz targów SPORTBIZ EXPO

Budowanie rozpoznawalności
w polskim sporcie

Medialność – komunikacja
ogólnopolska i branżowa

Udział przedstawicieli wysokiego
szczebla ze świata sportu, biznesu,
mediów czy polityki
Skuteczne dotarcie do świata sportu i biznesu
– rozbudowane kanały komunikacji do branży sportowej
Wieloletnie doświadczenie
i historia wydarzenia

Kim są uczestnicy
Forum SPORTBIZ i targów
SPORTBIZ EXPO?
Kluby, związki,
organizacje sportowe

Producenci i dystrybutorzy
sprzętu sportowego

jednostki samorządu
terytorialnego

Sponsorzy sportu

Organizatorzy wydarzeń
sportowych

Agencje i media

Zarządcy obiektów
sportowych

Branża turystyczna

Branże
Sprzęt i moda
sportowa

Agencje
marketingowe

Infrastruktura
sportowa

Prawo sportowe

IT w sporcie

Wydarzenia
sportowe

Zdrowie i medycyna
sportowa

Usługi ﬁnansowe

Gadżety
sportowe

Media

Zaprezentuj swoją ofertę
podczas SPORTBIZ EXPO!
→
→
→
→
→
→

Pokaż swoje produkty lub usługi
Buduj rozpoznawalność w branży sportowej
Wspieraj działania sprzedażowe na rynku B2B
Docieraj do kluczowych osób w polskim sporcie
Korzystaj z Platformy Networkingowej i umawiaj spotkania podczas wydarzenia
Weź udział w Wieczorze Branżowym

Oferta wystawiennicza
Powierzchnia bez zabudowy
→ Przestrzeń do zagospodarowania przez wystawcę
wykorzystaj własną zabudowę
→ 1 gniazdo 230V

Wielkość

Cena netto do 31.08

Cena netto do 15.10

Strefa
Premium

Strefa II

Strefa
Premium

Strefa II

4m2

1099 zł

999 zł

1399 zł

1299 zł

2

6m

1399 zł

1299 zł

1699 zł

1599 zł

8m2

1899 zł

1699 zł

2099 zł

1899 zł

10m2

2499 zł

2299 zł

2699 zł

2499 zł

12m

3099 zł

3199 zł

3299 zł

3399 zł

2

Podane ceny są cenami netto

Strefa Premium
Strefa II
Miejsce konferencji

Oferta wystawiennicza
Powierzchnia z zabudową
Stoisko wykonane w systemie octanorm w kolorze białym
do wys. 250 cm zawiera:
→ Fryz z nazwą ﬁrmy i numerem stoiska
→ Ścianki działowe ze stelażem
→ Wykładzinę w obrębie stoiska
→ Ladę 50x50x100 cm
→ 1 gniazdo 230V
→ 1 punkt świetlny
→ Kosz na śmieci

Wielkość

Cena netto do 31.08

Cena netto do 15.10

Strefa
Premium

Strefa II

Strefa
Premium

Strefa II

4m2

2199 zł

1999 zł

2399 zł

2199 zł

6m

2499 zł

2299 zł

2699 zł

2499 zł

2

8m2

2999 zł

2799 zł

3199 zł

2999 zł

2

3599 zł

3399 zł

3799 zł

3599 zł

12m2

4299 zł

4099 zł

4599 zł

4399 zł

10m

Podane ceny są cenami netto

Wybrane elementy
dodatkowego wyposażenia:
elementy
zabudowy

wyposażenie
kuchenno-gospodarcze

elementy
instalacji elektrycznej

usługi graﬁczne

meble i rekwizyty

Przedstawienie wszystkich elementów dodatkowego wyposażenia
w załączniku.

W ramach wynajmu powierzchni
oferujemy następujące świadczenia:
Logo i opis ﬁrmy
w drukowanym katalogu

Informacja o wystawcy
w mediach społecznościowych

Dystrybucja materiałów
promocyjnych

Dedykowany newsletter
o wystawcach SPORTBIZ EXPO

Logo wystawcy na
stronie SPORTBIZ EXPO

50% rabatu do uczestnictwa
w Wieczorze Branżowym

Graﬁki o obecności na SPORTBIZ EXPO
do wykorzystania w kanałach komunikacyjnych ﬁrmy

Czy drukowana reklamowa pośród wielu reklam multimedialnych
ma jeszcze sens? Odpowiadamy: zdecydowanie tak!
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, wiele czasu poświęcamy na poszukiwaniu
niezbędnych informacji na co dzień. Oddajemy dla wszystkich zainteresowanych
premierowe wydanie katalogu branżowego SPORTBIZ 2021, który jest niezbędnym
kompendium o ﬁrmach świadczących usługi w branży sportu i biznesu.
Katalog podzielony jest na poszczególne branże, a w każdej z nich
znajduje się grupa ﬁrm posortowanych alfabetycznie, aby ułatwić Wam
wyszukiwanie konkretnych pozycji. Zapraszamy do współpracy!
Informacje ogólne:

→ Forma: drukowana oraz on-line

→ Format katalogu: 210 x 297 mm (A4)

→ Nakład: powyżej 500 sztuk (m.in. wszyscy uczestnicy Forum Sportu
i Biznesu SPORTBIZ 2021)
Formy uczestnictwa:

→ Wpisy (ramki tekstowe): treść ramki stanowią nazwa ﬁrmy, logo,
pełne dane adresowe, opcjonalnie proﬁl działalności do 1000 znaków ze spacjami
→ Reklamy modułowe
Cennik - wpis:

Wpis

→ Wpis podstawowy ¼ strony: 60,00 zł netto - logotyp, dane kontaktowe

Reklama modułowa

→ Wpis rozszerzony ¼ strony: 120,00 zł netto - logotyp, dane kontaktowe, opis do 1000 znaków
Cennik - reklama:

→ ⅛ strony: 300,00 zł netto
→ ¼ strony: 500,00 zł netto

Cała strona

½ strony

190x277mm 216x303mm
(ramka)
(spad)

190x139mm
(ramka)

¼ strony

⅛ strony

→ ½ strony: 800,00 zł netto

→ cała strona: 1500,00 zł netto

→ każda kolejna cała strona: 500,00 zł netto

→ logotyp na okładce strony (max. 4 logotypy): 2000,00 zł netto
→ druga strona: 2000,00 zł netto

→ przedostatnia strona: 2500,00 zł netto
→ ostatnia strona: 3500,00 zł netto

216x152mm
(spad)

190x70mm
(ramka)

216x77mm
(spad)

109x77mm
(spad)

Nasze doświadczenie
5575 uczestników

234 polskich
ekspertów

86 zagranicznych

305 przeprowadzonych

prelegentów

prelekcji/warsztatów

13 publikacji
branżowych i raportów

Zaprezentuj swoje produkty i usługi
setkom uczestników
Bartłomiej Stolarz

Dominik Kajzerski

e-mail: b.stolarz@sportwin.pl, tel.: +48 511 076 475

e-mail: d.kajzerski@sportwin.pl, tel.: +48 508 670 149

Koordynator SPORTBIZ EXPO 2021

Project Manager

Jesteśmy agencją marketingu sportowego z wieloletnim doświadczeniem.
W SportWinie stawiamy na wiedzę, umiejętności i profesjonalizm.
Skupiamy wokół siebie grupę ekspertów łączących świat sportu
i biznesu. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenia, kierując
się pasją i zaangażowaniem, budujemy relacje świata sportu
i biznesu oraz zachęcamy branżę do ciągłego rozwoju
i edukacji.

