Pasiūlymas remti Kauno PPA rūmų Vasaros šventę
1925 m. birželio 18 d. Kaune buvo įkurti prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tai yra visos mūsų
verslo bendruomenės šventė. Minėdami šią datą ir kurdami bei puoselėdami tradicijas, organizuojame rūmų
bendruomenės vasaros šventę, į kurią kviečiame atvykti narius su šeimomis bei įmonių darbuotojais ir dalyvauti
linksmame ir aktyviame renginyje gamtoje, kaimo turizmo sodyboje „Kaimas Kryžkelėje“(apie 40 km nuo
Kauno už Jonavos).
Norėdami, kad šventė būtų maloni ir paliktų tik geriausius prisiminimus, prašome Jūsų prisidėti prie
renginio įgyvendinimo.
Vasaros šventė vyks 2014 m. birželio 14-15 dienomis.
Planuojamas dalyvių skaičius: ~200
Kad suteikta parama būtų naudinga Jūsų verslui, siūlome didinti Jūsų įmonės žinomumą Kauno PPA
rūmų priemonėmis:
Reklaminė priemonė
1.
2.

Reklama „Rūmų žiniose“ skelbiant
apie metinį renginį (1 kartas)
Reklama „Rūmų žinių“ vidiniame
arba paskutiniame puslapyje (2iuose numeriuose)

3.

Renginio metu pastatomi stendai,
plakatai, tentai, pakabinama
vėliava

4.

Logotipai kvietimuose į renginį

5.

Baneris rūmų interneto svetainėje
www.chamber.lt
Logotipai kvietimuose el. paštu
Įmonės reklaminis pristatymas
renginio metu
Įmonės vardo paminėjimas
renginio metu
Logotipai ant organizatorių
atributikos
Logotipai ant dalyvių ženkliukų
Kvietimai į renginį

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mecenatas 5-4 tūkst. litų
Didelis logotipas

Generalinis rėmėjas 3-2
tūkst. litų
Vidutinis logotipas

Rėmėjas –
1 tūkst. litų
Mažas logotipas

Apimtis -1/3 psl.
vidiniame puslapyje +
logotipas 1-o psl.
apačioje
Pakabinama įmonės
vėliava ant scenos,
stendas renginio
vietoje
Didelis firmos
logotipas
9 mėn.

Apimtis-1/4 puslapio

Apimtis - 10x10cm

Pakabinama įmonės
vėliava renginio vietoje

Informacinis stendas
renginio vietoje

Vidutinio dydžio
logotipas
6 mėn.

Mažas logotipas

Didelis logotipas
iki 1 min.

Vidutinis logotipas
iki 30 sek.

Mažas logotipas
-

Mecenatas

Generalinis rėmėjas

Rėmėjas

Mecenatas

Generalinis rėmėjas

Rėmėjas

Mecenatas
6 vnt.

Generalinis rėmėjas
4 vnt.

Rėmėjas
2 vnt.

3 mėn.

Yra galimybė pagal susitarimą:
 Dovanoti koncertą šventės dalyviams
 Papuošti renginio dalyvius šventine atributika (kepuraitės, marškinėliai, skarelės ir t.t.)
 Jūsų įmonės produkcija, suvenyrais apdovanoti renginio dalyvius
 Įsteigti specialias nominacijas ir prizus atskirų rungčių nugalėtojams ir aktyviausiems šventės
dalyviams
 Rengti papildomas pramogas, kurias gali organizuoti Jūsų įmonė.
Jei turite pasiūlymų, kurie nepaminėti, kviečiame susisiekti su mumis ir aptarti bendradarbiavimo
galimybes. Jūsų apsisprendimo laukiame iki balandžio 30 d.
Asmuo kontaktams: Andrius Verbyla, andrius.verbyla@chamber.lt, tel. (37) 20 12 94
Iki pasimatymo VASAROS ŠVENTĖJE !

