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OFERTA
JAK ZACZĄĆ?

Stoisko w strefie Smart Factory – atrakcyjna oferta współpracy dla Wystawców,
którzy wezmą udział w bieżącej oraz kolejnych edycjach targów ITM Polska

Przestrzeń specjalna
przygotowywana we współpracy
z liderami rynku, której celem jest
stworzenie i pokazanie procesu
produkcji w inteligentnych fabrykach
z wykorzystaniem najnowszych narzędzi
i rozwiązań na miarę czwartej rewolucji
przemysłowej (IoT, digitalizacja,
robotyzacja)

Cztery dni ekspozycji
w strefie Smart Factory w trakcie
trwania targów ITM Polska, prezentujące
efektywność w zarządzaniu produkcją,
które obejmuje wykorzystanie
inteligentnych i innowacyjnych
urządzeń, rozwiązań, technologii
oraz metod wytwarzania (4-7.06.2019 r.)

Edycja targów

cena za m2

I rok (2019)

100 PLN

II rok (2020)

280 PLN

III rok (2021)

cena regularna zgodnie z cennikiem targów

PAKIET KORZYŚCI
DLA PARTNERA BIZNESOWEGO
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NADANIE STATUSU PARTNERA BIZNESOWEGO
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ZWIĘKSZENIE ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI:
 informacja o PARTNERZE w materiałach marketingowych promujących
wydarzenie Smart Factory (m.in. ITM Polska News, Vademecum
Zwiedzającego)
 zamieszczenie logo i/lub nazwy firmy (informacje prasowe, newslettery,
social media, reklamy drukowane, strona internetowa, reklamy
internetowe i POP UP)
 dedykowany film podsumowujący projekt Smart Factory, promujący
przedsięwzięcie na kolejną edycję

Jednodniowa konferencja
poświęcona idei Smart Factory
i jej implementacji na polskim rynku
(5.06.2019 r.)

 możliwość prezentacji osiągnięć firmy trzeciego dnia targów
(6.06.2019 r.) w ramach przestrzeni konferencyjnej w Strefie Smart Factory
3

 baner reklamowy podwieszany w pawilonie,
w którym odbywa się strefa Smart Factory

Pokaż swoje rozwiązania
pokazy w przestrzeni konferencyjnej
prowadzone przez wystawców
– partnerów biznesowych strefy
Smart Factory z możliwością
zaprezentowania własnych
doświadczeń i know-how
(6.06.2019 r.)

EKSPOZYCJA LOGOTYPU PARTNERA:

 megabaner na terenie otwartym zawieszany na budynku PCC
 reklama dedykowana w prasie branżowej
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DOTARCIE DO TYSIĘCY UU DZIENNIE
NA STRONIE WWW.ITM-POLSKA.PL:
 zamieszczenie DEDYKOWANEJ ZAKŁADKI na stronie internetowej
targów wraz z publikacją informacji o Partnerach Biznesowych
(opis firmy, logo, odnośnik do strony firmy)
 emisje 3 tekstów reklamowych w kategorii newsy
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POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA
BUDUJĄCE ŚWIADOMOŚĆ MARKI:
 ekspozycja materiałów reklamowych podczas bloku targów
ITM Polska/ Modernlog/ Subcontracting/ 3D Solutions
 możliwość ustawienia własnych konstrukcji reklamowych (roll-up)
na terenie targów ITM Polska oraz w pawilonie projektu Smart Factory
 specjalne oznakowanie na terenie targów z zaproszeniem
do strefy Smart Factory
 ścieżka zwiedzania SMART w ramach bloku targów ITM Polska/
Modernlog/ Subcontracting/ 3D Solutions po wyznaczonych trasach/
stoiskach w ramach ekspozycji targowej z przewodnikiem-ekspertem,
który będzie wyjaśniał procesy i prezentował ciekawostki z branży

WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ
REKLAMOWY TARGÓW ITM POLSKA

ZWIĘKSZYSZ
rozpoznawalność
własnej marki,
dzięki szeroko zakrojonej
kampanii promocyjnej

DOTRZESZ
ze swoją ofertą
do licznego grona
odbiorców z kraju
i z zagranicy

BĘDZIESZ

częścią prestiżowego
wydarzenia, które gwarantuje
obecność biznesowych gości
i duże zainteresowanie mediów

ITM POLSKA

26 000 m2
POWIERZCHNI

1000
WYSTAWCÓW

27
KRAJÓW

40
NOWOŚCI

14
PREMIER

17 090
GOŚCI

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

