




Kliknij tutaj i zobacz jak wiele się działo w edycji z 2019 roku. Jeśli link nie działa? zeskanuj kod QR 

lub znajdź nas w wyszukiwarce YouTube         Petra Consulting

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3cVvILduznK5f_ZJA8W_ahLxwlZSJsk


W jaki sposób pomożemy Ci dotrzeć do Twoich klientów?

PRZED WYDARZENIEM

· Umieszczenie logo i linku do www Partnera na głównej stronie evolucJA
· Opublikowanie postów o Partnerze w social media (Facebook, LinkedIn, Instagram)
· Informacje o Partnerze (logo z odnośnikiem do strony www Partnera) w e-mailach potwierdzających uczestnictwo w evencie
· Informacja o partnerach w mediach, z którymi podejmiemy współpracę: radio, portale internetowe, gazety regionalne

DASZ SIĘ POZNAĆ UCZESTNIKOM – POTEM BĘDĄ WIEDZIELI JAK CIĘ ODNALEŹĆ NA EVENCIE.

W TRAKCIE WYDARZENIA

· Przedstawienie partnera w części oficjalnej podczas eventu
· Możliwość zbudowania relacji z uczestnikami poprzez wspólny udział w warsztatach, spotkania w kawiarence biznesowej
· Możliwość prezentacji próbki produktu (sprzedaży) podczas rozmów z uczestnikami na stoisku Partnera
· Możliwość prezentacji filmików na odbiornikach telewizyjnych w holu (dla wybranych pakietów)
· Możliwość ekspozycji roll-upów w wyznaczonych strefach

ZBUDUJ RELACJĘ Z POTENCJALNYMI KLIENTAMI – OSNOWA EVENTU DA POZYTYWNE EMOCJE, KTÓRE ZAPROCENTUJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

PO WYDARZENIU

· Mailing organizatora do wszystkich uczestników wydarzenia z przypomnieniem i zachętą do skorzystania z usług Partnera oraz 
podaniem danych kontaktowych do niego

· Materiał reklamowy z logo Partnera nakręcony przez organizatorów

UTRWALIMY TWOJĄ OBECNOŚĆ NA EVENCIE PRZYPOMINAJĄC UCZESTNIKOM O TWOJEJ OFERCIE.



LOGO na stronie eventu: www.evolucja.biz (w tym link do strony usług/produktów Partnera)

Zamieszczenie logo w filmie reklamowym z eventu

Możliwość wystawienia roll-upa w strefie Partnera i/lub w holu

Przedstawienie Partnera w części oficjalnej

Logo sponsora na materiałach promocyjnych Organizatora (zaproszeniach, plakatach, ulotkach itp.)

Stoisko w strefie Partnerów (w prestiżowym miejscu dostępnym dla wszystkich uczestników eventu)

Bezpłatny udział przedstawiciela firmy w evencie

Informacja o Partnerze w socialmediach (Facebook, LinkedIn, Instagram)

Informacja o Partnerze w mediach (gazety regionalne, portale internetowe)

Mailing organizatorów przed eventem (logo z odnośnikiem do strony www Partnera)

Mailing organizatora do wszystkich uczestników po evencie (z przypomnieniem i zachętą do skorzystania z usług Partnera 
oraz podaniem danych kontaktowych do niego)

Kupon rabatowy na szkolenia i wydarzenia organizowane przez Organizatora

Informacja o Partnerze w mediach (media regionalne)

Filmiki z ofertą Partnera wyświetlane podczas trwania eventu (TV w okolicach warsztatów)

Miejsce na scenie do wystawienia roll–upa

Wyłączność w danej branży (żadna inna firma posiadająca podobne produkty / usługi nie będzie mogła stać się Partnerem evolucJA)






