
Szanowni Państwo

Po raz drugi mamy przyjemność organizacji Powiatowych Targów Ślubnych w Otwocku.

Celem targów jest promocja firm działających w szeroko rozumianej branży ślubnej. Idea

targów łączy potencjalnych klientów z ofertą firm kierujących swoje usługi na wszelkie aspekty

związane ze ślubami, weselami, imprezami czy też upominkami. Zapraszamy do udziału w naszym

wydarzeniu.

Data: 17.11.2019 r.

Miejsce: LO im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku. Budynek dawnego Kasyna

Godz.: 10.00 – 17.00

OFERTA WYSTAWIENNICZA WEWNĄTRZ BUDYNKU

- powierzchnia około 2 m 

- stolik (2,1 m x 0,5 m) ew. własna zabudowa

- 2 krzesła

- dostęp do prądu

- informacja o wystawcach w mediach i internecie

-  możliwość  dystrybucji  materiałów  reklamowych  w  torbach  wręczanych

odwiedzającym

- kawa, herbata, zimne napoje, kanapki (2 szt.)

- wpis do gazety targowej

300 zł netto. 

większa

powierzchnia

x2

OFERTA WYSTAWIENNICZA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Powierzchnia  wystawiennicza  zewnątrz  cena  od

samochodu, pojazdu, namiotu, innej formy reklamy

• wpis do gazety targowej

150 zł 

za 4 m2, większe powierzchnie do

negocjacji

STOISKO BEZOBSŁUGOWE

Dla firm, które nie mają zasobów aby zorganizować i zająć się własnym 

stoiskiem a chciałyby na nich zaistnieć, przygotowaliśmy ofertę.

• miejsce z stolikiem do ekspozycji produktów 
200 zł netto



• wpis do gazety targowej

Kontakt Renata Demiańczuk tel.: 601 152 294, Piotr Stefański tel.: 501 733 385

Wydarzenie na FB: Targi ślubne w otwocku

OFERTA DODATKOWA

rollup Vasp szerokości 850 mm 
220 zł netto 
(opracowanie graficzne gratis)

do wyboru: 

1. pakiet ulotek A6, kreda 130g, druk dwustronny, 

ilość 1000 szt. 

2. pakiet wizytówek 90 mm x 50 mm, kreda 350 g,

druk dwustronny, ilość 500 szt

200 zł netto
(opracowanie graficzne gratis)

dołączenie ulotek reklamowych do toreb wręczanych 

odwiedzającym targi
gratis

Wpis do gazety targowej
gratis
dla firm, które nie są uczestnikami 
targów - 100 zł netto

inne artykuły reklamowe do ustalenia

Kontakt Renata Demiańczuk tel.: 601 152 294, Piotr Stefański tel.: 501 733 385


