VIITORUL COPIILOR
ESTE DE FAPT
VIITORUL NOSTRU!
AUDIENŢĂ TOTALĂ PROMOVARE 120.000 PERSOANE

Toată Valea Jiului Împreună
Petrila, Petroşani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Aninoasa, Lonea

Audienţă generală 120.000 persoane
Audienţă spectacol 15.000 – 20.0000 persoane
Interval promovare spectacol 17:00 / 23:30
Proﬁl audienţă: familii cu copii
ROI garantat

Beneﬁcii
Prezenţa la campionatul Mondial de Handbal Germania 2017
Drept de folosinţă gratuit brand ROMANIA OLD EUROPE
* timp de 6 luni / o singură campanie de promovare
Concept integrat promovare / vânzare
Impact în strategia CSR

Pachet PARTENER / 2
Bonus: pachet de promovare post eveniment gratuit dezvoltat de agenţia de comunicare B2B Strategy ™.
Agenţia oficială a campaniei Valea Jiului Împreună.

• video prezentare prezenţă la eveniment
• foto corporate / evenimentul în imagini
• comunicat de presă / blog / comunicare digitală
Campanie dedicată partener pe pagina de Facebook Valea Jiului Împreună
Concurs facebook fani / Produse / Servicii
Concurs radio fani * Co-Branding partener – Comunitate Valea Jiului Împreună
Sigla aplicată pe toate materialele din ultima săptămână de promovare a evenimentului
8 bannere de orice dimensiune aplicate pe scenă, la intrare în stadion, în peluze şi tribună B
Difuzare 6 clipuri publicitare de maxim 2 minute pe cele 3 LCD-uri amplasate în jurul scenei
(la pauza dintre artişti Carla’s DREAMS / Andra)
Drept de instalare standuri companie: vânzare produse * promovare materiale
28.000 RON
* performanţă promovare garantată contractual
* dacă investiţia nu este amortizată pe parcursul evenimentului se oferă
GRATUIT pachetul STANDARD de promovare pentru evenimentul din
01 iunie 2018

Pachet STANDARD / 4
Bonus: video de promovare post eveniment gratuit dezvoltat de agenţia de comunicare B2B Strategy ™.
Agenţia oficială a campaniei Valea Jiului Împreună.

2 posturi sponsorizate pe pagina de Facebook Valea Jiului Împreună
Concurs facebook fani / Produse / Servicii
4 bannere de orice dimensiune aplicate pe scenă, la intrare
în stadion, în peluze şi tribună B
Difuzare 3 clipuri publicitare de maxim 2 minute pe cele 3 LCD-uri
amplasate în jurul scenei (la pauza dintre artişti PEPE / What’S UP)
13.000 RON

Pachet producători locali / 6
1 banner aplicat pe scenă
Drept de instalare standuri companie: vânzare produse.
Sigla aplicată pe toate materialele din ziua de promovare a evenimentului
Difuzare 2 clipuri publicitare de maxim 2 minute pe cele 3 LCD-uri amplasate
în jurul scenei (la pauza dintre artişti Nicolae Furdui Iancu)
5000 RON

Pachet mici întreprinzători / 20
1 banner aplicat la intrare în stadion * direcţionare spre standul de vânzare
Drept de instalare stand companie: vânzare produse.
1000 RON

Contact
Pop Laurenţiu * 0736375007 * marketing@eurohandbal.ro
Daniel Roşca * 0744336643 * letstalk@b2b-strategy.ro

