Pachete participare în standul României – Transport Logistic, 09 – 12 mai 2023
Business Plus

Business

Basic (logo partner)

mobilier individual (desk mare la culoar) cu
personalizare cu logo (2 scaune)

mobilier individual (desk mic la culoar) cu personalizare cu
logo (2 scaune)

-

participare 2 persoane (permis de acces la târg
incl. acces la facilitați)

participare 1 persoană (permis de acces la târg incl. acces la
facilitați)

participare 1 persoană (permis de acces la târg incl. acces la
facilitați)

masa dedicata in spațiul comun pentru discuțiile
individuale

acces la spațiul comun pentru discuțiile individuale

acces la spațiul comun pentru discuțiile individuale

transportul materialelor la târg

transportul materialelor la târg

transportul materialelor la târg (in limita a max 5 kg)

logo pe panoul cu toate logourile expozanților

logo pe panoul cu toate logourile expozanților

logo pe panoul cu toate logourile expozanților

1 buzunar prospecte zona comuna

1 buzunar prospecte zona comuna

1 buzunar prospecte zona comuna

scurta prezentare in brosura de prezentare a
coexpozantilor

scurta prezentare in brosura de prezentare a coexpozantilor

scurta prezentare in brosura de prezentare a coexpozantilor

taxa obligatorie de includere în catalogul târgului,
taxa de coexpozant, taxa AUMA

taxa obligatorie de includere în catalogul târgului, taxa de
coexpozant, taxa AUMA

taxa obligatorie de includere în catalogul târgului, taxa de
coexpozant, taxa AUMA

acces la încăpere comună pentru depozitare

acces la încăpere comună pentru depozitare

acces la încăpere comună pentru depozitare

catering la stand, zilnic atât pentru reprezentanții
companiei, cât și pentru vizitatori

catering la stand, zilnic atât pentru reprezentanții
companiei, cât și pentru vizitatori

catering la stand, zilnic atât pentru reprezentanții companiei,
cât și pentru vizitatori

includerea companiei în mailing-ul de promovare
către toți participanții la târg și grupul țintă din
Germania și alte țări din Europa Centrală și de Vest

includerea companiei în mailing-ul de promovare către toți
participanții la târg și grupul țintă din Germania și alte țări
din Europa Centrală și de Vest

includerea companiei în mailing-ul de promovare către toți
participanții la târg și grupul țintă din Germania și alte țări
din Europa Centrală și de Vest

includerea companiei in comunicate de presă în
Germania și România

includerea companiei in comunicate de presă în Germania
și România

includerea companiei in comunicate de presă în Germania și
România

organizare şi suport local pe perioada de
desfăşurare a târgului din partea AHK România
incl. proiectare, construcţie, montaj stand,
asigurarea facilităţilor

organizare şi suport local pe perioada de desfăşurare a
târgului din partea AHK România incl. proiectare,
construcţie, montaj stand, asigurarea facilităţilor

organizare şi suport local pe perioada de desfăşurare a
târgului din partea AHK România incl. proiectare, construcţie,
montaj stand, asigurarea facilităţilor

