Вашата компанија на манифестацијата

Бенефити за вашата компанија
Со избор на еден од понудените
пакети, Ви нудиме да бидете дел од
оваа манифестација и оваа година да
земете учество на саемот каде што ќе
го поставите Вашиот штанд со
производите и ќе го промовирате и
афирмирате Вашето лого, бренд и
имиџ.
Покрај
саемската
промоција,
Вашиот бренд ќе биде визуелно
промовиран со кратки видео записи
и фотографии од настанот.
Целиот настан и сите активности
ќе бидат фотографирани и снимени
со дрон и 4 професионални камери
од различни позиции.
Воедно
настанот
ќе
биде
медиумски покриен од 5 национални
и 1 регионална ТВ куќа.

ОРГАНСКА ТРПЕЗА

Поставување на ваш штанд, паноа, банери или знамиња со
вашето лого и бренд, дегустација и промоција на вашите
производи
Учесниците и гостите како од Македонија, така и од
странство за врема на посета на Вашиот штанд ќе бидат
фотографирани и снимани
Ќе се изработат кратки видео клипови од 15-20 секунди од
настанот со делот на Вашиот штанд и бренд кои потоа ќе се
споделуваат на социјалните мрежи;
Фотографиите од саемот, работилниците, панел дискусијата,
Б2Б средбите, готвачките активности како и концертот, ќе
бидат искористени за изработка на печатен и дигитален
каталог за настанот и ќе бидат прикачени и споделени на
социјалните мрежи;
Сите видео и фото материјали ќе Ви бидат достапни и за
Ваша лична понатамошна употреба.
Можност за обраќање пред сите присутни и претставување
на Вашата компанија
Можност за печатење на Вашето лого на пенкала, тефтери,
маици, постери, каталог, банер, позадински панел и ВИП
торба

Пакети

Премиум

Бизнис

Социјален
за организации што
вклучуваат социјално
ранлии категории
(Штанд 1,2м х 0,8м)
Изложбен простор
3м х 2м = 6м2
Обезбедување база на
учесници
Влез во каталог
Објави во ТВ и
социјални медиуми
Закажување на Б2Б
средби

00,оо
ден.

Основен
(Штанд 1,2м х 0,8м)
Изложбен простор
3м х 2м = 6м2

Обезбедување база на
учесници
Влез во каталог
Објави во ТВ и
социјални медиуми
Закажување на Б2Б
средби

Обезбедување база на
учесници
(Штанд 1,2м х 0,8м)
Изложбен простор
3м х 3м = 9м2

Влез во каталог
Објави во ТВ и социјални
медиуми

Обезбедување база на
учесници

Закажување на Б2Б средби

Влез во каталог

Страничен банер 2х1м

Објави во ТВ и социјални
медиуми

Надворешен панел 1х3м

Закажување на Б2Б
средби
Страничен банер 2х1м

Кетеринг
Поделба на ваш промо
материјал

Надворешен панел 1х3м

Интервју со претставник од
компанијата

Кетеринг

Производ во ВИП торба

Страничен банер 2х1м

3.980,оо
ден.

(Штанд 1,2м х 0,8м)
Изложбен простор
6м х 6м = 36м2

9.890,оо
ден.

28.980,оо
ден.

Напомена: Штандовите не се наплаќаат. Изложбениот простор треба сами да го уредите. Постои можност за петти пакет, составен
според Ваши потреби и можности на организаторот.

Досегашни соработници

Благоевград

Уникум-Кос

Овчеполски аграр

Досегашни соработници

Алготехнологија

Аквапоника

ПЗ Трмка

Бобан и Сашо Стошевски

Досегашни соработници

Прва Органска Задруга

Кози Млеко Планина

Марјан Костадиновски
Винарија Шато Сопот

Винарија Бади

Винарија Ко-вин

из Драган Манев
Здружение
Вредни росомански раце
из Дако-Чо
из ПереТранталоски

Асен Стојнев – изработка
на прибор од дрво

из Ангелчо Димитриев

из Ана Моневска

из Милорад Арсовски

из Зоран Стојчевски

из Гоце Мирев

из Добри Груевски

из Бранко Јовановски

из Круме Вучевски

из Зоран Станковски

МКМ АС

Досегашни соработници

Живко Поповски-Цветин

Katerinna.art
Уметник Миланка Гаревска
Уметник Сузана Стошиќ

ИКС МИЛЕДИ

Керамика-С

Досегашни соработници

•

Асоцијација Пољопривредника Пчињског округа , Врање

•

Општа земљорадничка задруга „Домаћини“, Долово

•

Удружење пољопривредника "ВОЋАР ВРАЊЕ" , Врањска Бања

•

Удружење пољопривредника „Агро тим-Југ“, с.Чакановац, Прешево

•

Удружење за лековито биље „Биље Баваниште“, Баваниште
Шврљиг

GAZ-ŠPED

Апатин

•

Пољопривредно газдинство „Ѓорѓевиќ“, с. Житораѓе, Владичин Хан

•

В.О.Д. „Биље Петровац“, с. Петровац, Трговиште

•

Домаќа млекара „Мај плус“, с. Дрежница, Бујановац

•

Натурал Магуц, с.Жбевац, Бујановац

•

"PR WHITE STAP 2017", Бујановац

Мед Морава, Корча

Здружение за развој на земјоделство и заштита на животна
средина преку истражување, едукација и одржување на
биодиверзитет „ЖИВОТ“
Петседател:
Благица Гавриловска Цветковиќ
тел: 071/ 39 39 77
e-mail: zdruzenie.zivot@gmail.com

Комора на органски производители КОП
Претседател:
Драган Цветковиќ
тел: 070/ 88 88 17
e-mail: komorakop@gmail.com

Контакти

