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Ķīpsala messikeskuses



KĀPĒC PIEDALĪTIES?MIKS OSALEDA?
Aasta algus on kõige aktiivsem aeg, 
mil tulevased noorpaarid otsivad 
oma pulmade korraldamiseks 
koostööpartnereid. Messil osalemine 
on parimaks viisiks kohata 
ühe päeva jooksul suurt hulka 
potentsiaalseid kliente ja leppida 
kokku koostöö osas.

• Teenuseosutajate ja külastajate 
arvu poolest suurim pulmamess 
Lätis.

• Mess toimub Ķīpsala 
messikeskuses – kohas, mis on 
spetsialiseerunud suurte messide 
korraldamisele.

• Võimalus kohapeal kohtuda 
oma sihtauditooriumiga – 
tulevaste pruutide, peigmeeste ja 
pulmavanematega.

• Esitlege oma teenuseid ja tooteid 
kõige köitvamal viisil.

• Messi ajal on võimalus sõlmida 
koostöölepinguid klientidega ja 
müüa kaupu ka kohapeal.

• Nautige ürituse tihedat 
programmi, mis on suunatud 
mitte ainult messikülastajatele, 
vaid kohandatud ka 
teenuseosutajatele eesmärgiga 
luua uusi kontakte, laiendada 
koostöövõimalusi ja silmaringi.



KĀPĒC PIEDALĪTIES?
Soovidele ja eelarvele vastav, mugav 
esitluskoht, kus näidata end kõige 
efektiivsemal viisil ja tegeleda peamisega – 
oma ettevõttele uute klientide leidmisega. 
Enne messi ja messi ajal kanname hoolt selle 
eest, et külastajad saaksid informatsiooni 
teie ettevõtte ja pakutavate teenuste kohta.

• Teie poolt soovitud mõõtudega 
messistendi (alates 4 m2) koos seinte ja 
põrandakattega, mida saate loovalt ja 
oma eelistustele vastavalt sisse seada.

• Reklaamiprofi ili trükitud messikataloogis, 
mille koos pulmaajakirjaga PRECOS 
(ABIELLUN) saab iga messikülastaja 
tasuta.

• Reklaamiprofi ili www.rigaweddingexpo.lv 
kodulehel.

• Informatiivset teadet messil osalemise 
kohta RIGA WEDDING EXPO Facebook 
lehel.

• Messi reklaamikampaania 
massiteabevahendites: raadios, suurimas 
pulmaportaalis ja ajakirjas PRECOS 
(ABIELLUN), trükitud meedias, online 
uudismeedias Delfi , Tvnet.

• Messi otseülekande transleerimist ja 
intervjuusid osalejatega Facebook võrgus 
sündmuse toimumise päeval.

• Võimalust kasutada messi ajal 
tehtud foto- ja videomaterjale oma 
turundusplaanide elluviimiseks.

• 4 tasuta messipiletit.

MIDA PAKUME?



KĀPĒC PIEDALĪTIES?MIS MESSIL TOIMUB?
See saab olema aktiivne ja 
inspireeriv päev pulmade 
õhkkonnas, kus külastajad saavad 
lisaks pulmateenuste pakkujatega 
tutvumisele nautida ka kleitide 
moeetendust, saada praktilisi 
nõuandeid pulmade planeerimiseks 
ning ka jälgida mitmesuguseid 
ettekandeid.

• Kommunikatsioon noorpaaride 
ja teenuseosutajate vahel kogu 
päeva jooksul.

• Muljetavaldav pulmakleitide 
moeetendus 3 korda päevas.

• Võimalus proovida pulmakleite 
ja sõrmuseid ning valida enda 
jaoks välja see õige.

• Tasuta loengud pulmade 
planeerimisest ja meistriklassid.

• Soodushinnad, eripakkumised, 
konkursid, loosimised ja 
degusteerimised.

• Pulmamuusikute esinemised 
moeetenduse vaheaegadel.

• Võimalus tutvuda 
meigimeistritega ja proovida 
pulmameiki.

• Pulmafotograafi de tööde 
näitus.

• Kokteilibaar ja baarmenide sõu.



KĀPĒC PIEDALĪTIES?VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Pulmamessil osalemise 
kokkuleppimiseks helista või kirjuta 

meile.
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