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OFERTA SPONSOR GŁÓWNY: 8000 zł netto 

 
Targi, w niemal każdej branży, stanowią od lat atrakcyjną formę komunikacji umożliwiającą 

bezpośredni kontakt oferentów z odpowiednio dobranymi, potencjalnymi klientami.  

Współcześnie targi odgrywają dużą rolę dla przedsiębiorstw pozwalając skutecznie walczyć o 

pierwszeństwo i prestiż w danej dziedzinie. Bez wątpienia takie wydarzenie przy odpowiedniej 

postawie jest wartościową formą komunikacji marketingowej i sprawdzonym sposobem 

pozyskiwania nowych klientów. Istotą targów z punktu widzenia potencjału marketingowego jest 

bezpośrednia sprzedaż, reklama czy promocja. Dzięki udziałowi w takiej imprezie wystawcy mogą 

zrealizować w jednym miejscu i czasie wiele celów w tym sprzedażowych, marketingowych i 

wizerunkowych. 

4 kwietnia  2022r. odbędzie się 2. Edycja najważniejszego wydarzenia branży nieruchomości 

na Pomorzu Środkowym! Wydarzenie będzie miało miejsce w Hali Widowiskowo -Sportowej w 

Koszalinie, gdzie na ogromnej powierzchni wystawcy zaprezentują swoje różnorodne usługi. 

Rozbudowany program, pokazy najnowszych trendów w branży orazliczne atrakcje dla zwiedzających 

przyciągną szerokie wachlarzpotencjalnych klientów. To niepowtarzalna okazja, aby dotrzeć ze swoją 

ofertą do szerokiego grona nowych odbiorców. 

Lokalizacja i prestiż 

- Hala Widowiskowo sportowa Koszalin, ul. Śniadeckich 4,  

- największa przestrzeń wystawiennicza na Pomorzu Środkowym, 

- nowoczesna hala o powierzchni 2000m2. 

Program i atrakcje 

- w tamach Targów zapewniamy bogaty program wydarzeń towarzyszącychułożony w kooperacji ze 

sponsorami 

- warsztaty wystroju wnętrz, projektowania przestrzeni wokół domu itp. 

- konkursy z cennymi nagrodami, 

- scena i telebim, 

- profesjonalny konferansjer. 
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Dla Sponsora Głównego przewidujemy następujące świadczenia reklamowe pośrednie i 

bezpośrednie w cenie pakietu: 

- reklama radiowa (Radio RmfMaxxx – zasięg od Lęborka po Szczecinek), Głos Koszaliński, MM 

Trendy, portal gk24 

- wyeksponowane logo na materiałach pos – na plakatach 500 szt., ulotkach 5000 szt, billboardach na 

terenie Koszalina. 

- social media, AdWords , wpisy na Facebooku - reklama Facebook skierowana do odpowiednio 

wyselekcjonowanych osób na terenie woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego 

- dodatkowe rodzaje reklamy dla sponsora w trakcie Targów - ekspozycja banerów, rollupu (max 4 

sztuki), auto lub balon na zewnątrz (1 sztuka), reklama na powierzchniach do wyklejenia – parkiet 

lub drzwi (max 8 m2),prezentacja firmy na scenie (10-20 min), kolportaż ulotek lub dodatek do 

giftbagu (1000 sztuk ulotek), reklama na telebimie – spot do 1 min, reklama w Katalogu Targowym 

1 strona, reklama na stronie www., flagi w świetle sceny oraz na hali targowej pod sufitem max 3 

szt. - 18 mkw. (materiały reklamowe dostarcza sponsor) 

Stoisko targowe w eksponowanym miejscu: 

- w ramach sponsoringu otrzymujecie Państwo przestrzeń wystawienniczą, którą możecie 

zaaranżować wg własnego pomysłu, w przypadku sponsora głównego jest to do 40m2 czyli 8mx5m 

- duży wybór dodatków i wyposażenia do ustalenia z organizatorem 

- pierwszeństwo i preferencje w wyborze miejsca na stoisko. 

OFERTA SPONSOR Branżowy / Partner: 4000 zł netto 

  

Dla Sponsora Branżowego/Partnera Targów przewidujemy następujące świadczenia reklamowe 

pośrednie i bezpośrednie w cenie pakietu: 

- reklama radiowa (Radio RmfMaxxx – zasięg od Lęborka po Szczecinek), Głos Koszaliński, MM 

Trendy, portal gk24 

- logo na materiałach pos w eksponowanym miejscu – na plakatach 500 szt., ulotkach 5000 szt, 

billboardach na terenie Koszalina. 

- social media, AdWords , wpisy na Facebooku - reklama Facebook skierowana do odpowiednio 

wyselekcjonowanych osób na terenie woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego 

- dodatkowe rodzaje reklamy dla sponsora w trakcie Targów - ekspozycja banerów, rollupu (max 2 

sztuki), reklama na powierzchniach do wyklejenia – parkiet lub drzwi (max 4 m2),prezentacja firmy 

na scenie (10-20 min), kolportaż ulotek lub dodatek do giftbagu (1000 sztuk ulotek), reklama na 

telebimie – spot do 1 min, reklama na stronie www. (materiały reklamowe dostarcza sponsor) 

Stoisko targowe w eksponowanym miejscu: 

- w ramach sponsoringu otrzymujecie Państwo przestrzeń wystawienniczą, którą możecie 

zaaranżować wg własnego pomysłu, w przypadku sponsora głównego jest to do 20m2 czyli 4mx5m 

- duży wybór dodatków i wyposażenia do ustalenia z organizatorem 

- pierwszeństwo i preferencje w wyborze miejsca na stoisko. 

   Z poważaniem 

Krzysztof Głowacki 

       organizator 
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