Digital expo:

цифрові послуги виставок

FRANCH

Послуга

Компанія зі стендом

Розміщення логотипу
компанії з посиланням на сайт компанії/сторінку
в соц.мережах на головній сторінці сайту виставки

Безкоштовно

—

Розміщення інформації
про компанію в каталозі учасників виставки

Безкоштовно

—

Публікація новин компанії
у розділі «Новини ринку» на сайті виставки

€ 15 /новина

Публікація новин компанії
у розділі «Новини учасників» на сайті виставки

Безкоштовно

Підготовка новин для сайту
на основі матеріалів, наданих учасником

Від € 10 /1 тис. знаків

Від € 20 /1 тис.знаків

Підготовка інтерв’ю з власником або керівником
компанії та публікація на сайті та в соц. мережах

Від € 15/ 1 тис.знаків

Від € 30/ 1 тис.знаків

Публікація постів про компанію
у соц. мережах facebook, instagram

Перший пост
безкоштовно,
наступні € 10 /пост

€ 20 /пост

Підготовка рекламного посту
для facebook, Instagram (за матеріалами учасника)

€ 10 /пост

€ 20 /пост

Включення інформації про компанію
у дайджест телеграм-каналу t.me/franchua

Перша новина
безкоштовно,
кожна наступна € 10

€ 20 /новина

Включення інформації про компанію
в e-mail розсилку зареєстрованим відвідувачам
виставки (поточної та минулорічної)

Перша новина
безкоштовно,
кожна наступна € 10

€ 20 /новина

Запис промо-ролика для соц. мереж

Від € 100 /15 сек

Від € 200 /15 сек

Платне просування посту/таргетована реклама
зі сторінок виставки facebook, Instagram

10% від рекламного
бюджету, але не менше
€ 10/1 пост/1 реклама

20% від рекламного
бюджету, але не менше
€ 20/1 пост/1 реклама

Розміщення банеру на сайті, 1 місяць
(2 тижні до виставки + 1 виставковий тиждень
+ 1 тиждень після виставки)

€ 50-200 /банер,
залежно від розміру
та розташування

€ 100-400 /банер,
залежно від розміру
та розташування

Пакет «Як учасник»
(усі послуги, що отримують компанії зі стендом
на таких самих умовах, крім пп. 1, 2)
+380 (67) 503-5468, (44) 461-9311,
onoprienko@eindex.kiev.ua.

franchexpo.com

—

franchua

Компанія без стенду

€ 30 /новина

—

€ 200

Franch.Expo

franch_expo

