Kviečiame tapti
Kauno verslo bendruomenės

pagerbimo vakaro
rėmėjais

Organizuodami tradicinį, vieną įdomiausių Kauno verslo bendruomenės renginių, siekiame vakarą
padaryti išskirtiniu ir įsimintinu visiems dalyviams. Visada stengiamės parengti įdomią programą,
pateikti skanų maistą ir užtikrinti kokybišką ir sklandžią vakaro eigą. Norėdami, kad renginys būtų
malonus ir paliktų tik geriausius prisiminimus, prašome Jūsų įmonę paremti bendruomenės šventę.
renginys vyks:
gruodžio 3 d. 18 val., Viešbutis Park Inn (K. Donelaičio g. 27).
Planuojamas dalyvių skaičius 200-250.
Kad suteikta parama būtų naudinga Jūsų verslui, siūlome didinti Jūsų įmonės žinomumą Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų reklaminėmis priemonėmis:
Reklaminė priemonė
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Mecenatas

Kvietimai į renginį
Logotipai popieriniuose kvietimuose į renginį
(kvietimai siunčiami paštu) Jeigu rėmimas gaunamas
iki 10.19 d.
Logotipai kvietimuose elektroniniu paštu
Renginio metu pastatomi stendai, plakatai, tentai

Įmonės atstovo kalba renginio metu
Įmonės reklaminis pristatymas renginio metu
Įmonės vardo paminėjimas renginio metu
Įmonės produkcijos dalinimas renginio metu
Reklama „Rūmų žiniose“ skelbiant apie renginį (2
kartus)
10. Reklama „Rūmų žiniose“ vidiniame arba
paskutiniame puslapyje ¼ puslapio
11. Baneris Rūmų internetinėje svetainėje www.
chamber.lt
12. Logotipas ant Rūmų stendo seminarų salėje,
informacija matoma seminarų ir kitų renginių metu
visus metus

3 tūkst. eurų
6 vienetai
Didelis logotipas

Generalinis
rėmėjas
2 tūkst. eurų
4 vienetai
Vidutinis logotipas

Didelis logotipas
Pagrindinėje salėje
didelis tentas
Taip
Iki 1 min.
Mecenatas
Pagal susitarimą
Didelis logotipas

Vidutinis logotipas
Pastatomi stendai
renginio metu
Taip
Iki 30 s.
Generalinis rėmėjas
Pagal susitarimą
Vidutinis logotipas

Mažas logotipas
Plakatas renginio metu

6 numeriuose 2016 m.

4 numeriuose
2016 m.
9 mėn.

2 numeriuose
2016 m.
6 mėn.

Generalinio rėmėjo
logotipas

Rėmėjo logotipas

12 mėn.
Mecenato logotipas

Rėmėjas
Iki 1 tūkst. eurų
2 vienetai
Mažas logotipas

Ne
Rėmėjas
Pagal susitarimą
Mažas logotipas

Jeigu turite pasiūlymų, kurie nepaminėti, kviečiame susisiekti su mumis ir aptarti bendradarbiavimo
galimybes. Jūsų apsisprendimo laukiame iki spalio 19 d.
Asmuo kontaktams: Andrius Verbyla, andrius.verbyla@chamber.lt, tel. 8 37 20 12 94
PUOSELĖKIME VERSLO BENDRUOMENĘ KARTU !!!

