VIII Głogowskie Targi
Ślubne 21.02.2016
Firma „TWIST” zajmuje się profesjonalną obsługą oraz organizacją imprez takich jak: śluby,
wesela, imprezy zakładowe festyny, pikniki, koncerty, imprezy szkolne, imprezy tematyczne
i wiele innych. Jako pierwsi na regionalnym rynku świadczymy całościowe usługi w zakresie
doradztwa, przygotowania i organizacji niniejszych wydarzeń.

VIII TARGI ŚLUBNE GŁOGÓW 2016
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA.
Dnia 21.02.2016 w Głogowie organizowane są VIII Głogowskie Targi Ślubne 2016. Będą to drugie
największe targi ślubne na terenie Dolnego Śląska. Po raz szósty organizowane są
w Hali Widowiskowo – Sportowej w Głogowie. Łączna powierzchnia głównej areny to ponad 1250
m2, 1500 miejsc siedzących oraz 1000 miejsc stojących dla odwiedzających.
Mamy przyjemność zaprosić wszystkie firmy z branży ślubno – weselnej do uczestnictwa
w targach. Nasze Targi będą jednymi z największych targów ślubnych organizowanych w regionie:
Głogowskim, Polkowickim, Lubińskim, Legnickim, Nowosolskim. W tych właśnie miastach
promować będziemy targi poprzez: gazety, rozgłośnie radiowe, TV oraz plakaty i ulotki promujące.
Tak, jak co roku będziemy losowali wiele nagród dla uczestników targów, które na pewno
przyciągną wielu odwiedzających. W tej kwestii liczymy na Państwa pomoc, ponieważ wiąże się to z
dodatkową reklamą na scenie podczas targów. Przewidywana liczba odwiedzających to 1000 – 1500
osób.
Jeżeli chodzi o atrakcje podczas VIII Głogowskich Targów Ślubnych, to także czekamy
na Państwa propozycje dotyczące tego, co chcielibyście zobaczyć (zajęcia tematyczne, warsztaty
ślubne, pokazy kulinarne, itp.). Tak, jak co roku jedną z wielu atrakcji będzie pokaz sukni ślubnych,
pokaz bielizny damskiej, pokaz garniturów oraz wspomniane już losowanie nagród.
W tym roku kwestie artystyczne pozostawiamy WAM czyli wystawcom.
Targi Ślubne odbędą się 21.02.2016. (niedziela) w godz. 11:00 – 18:00. Miejsce targów to Hala
Widowiskowo – Sportowa w Głogowie, przy ul. Wita Stwosza 1. Jest to jedna z największych hal w
regionie.

LP

Nazwa usługi

Cena BRUTTO

1

Stoisko STANDARD na głównej arenie 2x3m (6 m 2)

500 zł

2

Stoisko LUX na głównej arenie 2x5 m (10 m 2)

700 zł

3

Prezentacja auta weselnego na głównej arenie

350 zł

4

Prezentacja auta weselnego przed Halą Sportową

250 zł

5

Prezentacja baneru reklamowego na ścianie scenicznej

200 zł

6

ILOŚĆ OSÓB NA STOISKU (IDENTYFIKATORY)

--------------

Rabat za stoisko dla firm biorących udział w targach 2015
w kwocie 50 zł
Pokazy sukni ślubnych:
W przypadku prezentacji sukni ślubnych czy garniturów minimalna ilość modelek, modeli to 8 osób.
Jedna prezentacja to 2 wyjścia, łącznie 16 wyjść. W promocji sukni ślubnych na wybiegu udział mogą
wziąć tylko 4 firmy z sukniami ślubnymi i 4 firmy z garniturami. Kolejność według zgłoszeń.
Zapewniamy:
Za w/w kwotę zapewniamy: kompleksową organizację targów ślubnych, profesjonalnego
konferansjera, aranżację miejsca imprezy zgodną z tematyką, plakaty i ulotki promujące imprezę,
banery reklamowe, reklamę w mediach oraz cały program artystyczny, a także profesjonalną ochronę
imprezy i zabezpieczanie medyczne przez profesjonalne służby.
Wyposażenie:
Na wyposażeniu stoisk składa się stół wielkości 2x1 m. w ilość według potrzeb, oraz dowolna ilość
krzeseł. Zabezpieczenie prądowe znajduje się nie dalej niż 6m. od stoiska, pozostała część
przedłużaczy leży w gestii wystawcy.

Na terenie targów ślubnych będzie obowiązywał zakaz kolportażu ulotek
firm nie biorących udziału w imprezie.
W przypadku zdecydowania się na uczestnictwo w Targach Ślubnych 2016 prosimy o
podpisanie porozumienia i odesłanie do organizatora oraz wpłacenie zadatku w wysokości 250
zł, a także wybranie jednego ze stoisk i wpisanie jego numeru na umowę po wcześniejszym
uzgodnieniu z organizatorem.
Ilość miejsc ograniczona.
Pozostała część informacji będzie wysyłana drogą e-mailową tylko dla zgłoszonych firm.
Na plakatach promujących TARGI ŚLUBNE nie będą prezentowane firmy biorące udział w targach,
jedyny wyjątek stanowią sponsorzy targów (nie nagród).
Chcesz zostać złotym sponsorem targów? Więcej informacji u organizatora
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Organizator VIII Targów Ślubnych
„TWIST” kompleksowa organizacja imprez okolicznościowych i rozrywkowych
Krzysztof Dziechciarz – 508 207 458
Więcej na: www.twist.glogow.pl, e mai: twist.glogow@o2.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

