Στα πλαίσια της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Ιεράπετρας, προτείνουμε τις παρακάτω
διαφημιστικές επιλογές για επιπλέον προβολή της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της έκθεσης.
Με βάση τα στοιχεία από τις 2 προηγούμενες επιτυχημένες χρονιές, η προβολή
της διαφήμισης σας απευθύνεται τουλάχιστον σε 6000 κόσμο, αναμένοντας ανοδικές
τάσεις για το 2019, τόσο λόγω της θετικής απήχησης της Agroexpo σε πανελλήνιο
επίπεδο, όσο και λόγω της παραπάνω διάρκειας της έκθεσης σε 4 ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Διάσταση εντύπου: A4 / Τιράζ εκτύπωσης: 10.000 τεμάχια
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ 1η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

500€
800€
500€

ΣΑΛΟΝΙ

800€

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

300€

ΜΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

150€

Η μακέτα για την καταχώρηση της επιχείρησης σας θα πρέπει να είναι έτοιμη από εσάς
σε υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 20 μέρες πριν την έκθεση

Επιλογή καταχώρησης:…………………………………………………………………………………………………
Κόστος:………………………………………………………………………………………………………………………….
Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BANNER

ΕΠΙΛΟΓΗ 1
-

Στην είσοδο της έκθεσης

προβολή από τον εξωτερικό χώρο της έκθεσης
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 300cm Χ 100m
ΚΟΣΤΟΣ: 400€ (και για τις 4 μέρες)

ΕΠΙΛΟΓΗ 2
-

Στον εσωτερικό χώρο της έκθεσης

προβολή από τους επισκέπτες εντός έκθεσης
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 360cm Χ 250cm
ΚΟΣΤΟΣ: 250€ (και για τις 4 μέρες)

*Το κόστος κατασκευής του banner επιβαρύνει τον διαφημιζόμενο και θα πρέπει
να είναι έτοιμο τουλάχιστον 20 μέρες πριν την έκθεση
*Τα banner εσωτερικού χώρου θα πρέπει να παραδοθούν τελαρωμένα
με βάση τις προδιαγραφές που θα σας δοθούν

Σημείο προβολής:……….…………………………………………………………………………………………………
Κόστος:………………………………………………………………………………………………………………………….
Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Το εισιτήριο της έκθεσης θα είναι 2,5€ ανά άτομο, τα έσοδα των οποίων θα
διατεθούν για τη στήριξη των κοινωνικών δομών της πόλης.

Εκτύπωση λογοτύπου στο εισιτήριο για τους επισκέπτες της έκθεσης
Διαστάσεις εισιτηρίου: 8,5εκ. Χ 5,5εκ.
Τιράζ εκτύπωσης: 10.000 τεμάχια
Κόστος: 600€

Η μακέτα για την καταχώρηση της επιχείρησης σας στο εισιτήριο θα πρέπει να είναι έτοιμη
από εσάς σε υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 20 μέρες πριν την έκθεση

Σε όλες τις παραπάνω διαφημιστικές προτάσεις δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

