25.01.2020
Kipsalos parodų centre

10:00-18:00

KODĖL
VERTA
DALYVAUTI?
KĀPĒC
PIEDALĪTIES?
Metų pradžia – tas laikas, kai
būsimos jaunos poros aktyviausiai
ieško pagalbininkų savo vestuvėms.
Dalyvavimas parodoje – tai
geriausias būdas per vieną dieną
susitikti su daugybe galimų klientų ir
susitarti dėl bendradarbiavimo.

•

Didžiausia vestuvių paroda
Latvijoje pagal paslaugų teikėjų
ir lankytojų skaičių.

•

Paroda vyks Kipsalos parodų
centre, kuriame organizuojamos
ypač didelio masto parodos.

•

Proga susipažinti su tiksline
auditorija: būsimais jaunikiais,
nuotakomis ir kitais vestuvių
dalyviais.

•

Pristatykite savo paslaugas ir
produktus kuo patrauklesniu
būdu.

•

Parodos metu bus galima
pasirašyti bendradarbiavimo
sutartis su klientais ir parduoti
prekes vietoje.

•

Mėgaukitės įvykių gausia
programa, kuri bus skirta ne
tik parodos lankytojams, bet ir
pritaikyta paslaugų teikėjams,
siekiantiems užmegzti naujų
kontaktų, rasti bendradarbiavimo
galimybių ir praplėsti akiratį.

KĄ MES
SIŪLOME?
KĀPĒC
PIEDALĪTIES?
Patogi pristatymo vieta pagal jūsų
pageidavimus ir biudžetą, kur galite save
pristatyti pačiu efektyviausiu būdu ir
užsiimti svarbiausia veikla – bendrauti su
naujais būsimais klientais. Prieš parodą ir
jos metu rūpinsimės, kad lankytojai gautų
informaciją apie jūsų bendrovę ar įmonę ir
siūlomas paslaugas.

•

Jūsų pasirinktas parodų stendas
(pradedant nuo 4m2) su sienomis ir
kilimu. Stendą galėsite kūrybiškai įrengti
savo nuožiūra.

•

Reklaminis skelbimas parodos kataloge,
kuris kartu su PRECOS vestuvių žurnalu
bus nemokamai platinamas visiems
parodos lankytojams.

•

Reklaminis skelbimas svetainėje www.
rigaweddingexpo.lv.

•

Informacinis pranešimas Facebook‘e
apie dalyvavimą parodoje RIGA
WEDDING EXPO.

•

Parodos reklamavimas žiniasklaidos
priemonėse: radijuje, pagrindiniame
vestuvių portale ir žurnale PRECOS,
spaudoje, internetinės žiniasklaidos
priemonėse „Delﬁ“, „Tvnet“.

•

Tiesioginė transliacija ir interviu su
dalyviais Facebook‘e renginio dieną.

•

Naudokite parodos metu padarytas
nuotraukas ir vaizdo medžiagą,
siekdami savo rinkodaros planų.

•

4 nemokami bilietai.

KAS
VYKS PARODOS
METU?
KĀPĒC
PIEDALĪTIES?
Tai bus aktyvi ir kūrybiška diena
vestuvių tema. Lankytojai galės ne
tik susipažinti su vestuvių paslaugų
teikėjais, bet ir mėgautis suknelių
madų šou, gauti praktinių vestuvių
planavimo patarimų ir pamatyti
įvairių pasirodymų.

•

Jaunos poros visą dieną
bendraus su paslaugų teikėjais.

•

Įspūdingas vestuvinių suknelių
madų šou 3 kartus per dieną.

•

Galimybė pasimatuoti
vestuvines sukneles ir žiedus
bei išsirinkti sau tinkamiausią.

•

Nemokamos vestuvių
planavimo paskaitos ir
meistriškumo kursai.

•

Nuolaidos, specialūs
pasiūlymai, konkursai, loterijos
ir degustacijos.

•

Vestuvių muzikos pasirodymai
tarp madų šou.

•

Pažintis su makiažo meistrėmis
ir bandomasis vestuvinis
makiažas.

•

Vestuvių fotografų darbų
paroda.

•

Kokteilių baras ir barmenų šou.

SUSISIEKITE
SU MUMIS!
KĀPĒC
PIEDALĪTIES?

Skambinkite arba rašykite mums ir
susitarkite dėl dalyvavimo vestuvių
parodoje.
Māris Pūce
maris.puce@precos.lv
+ 371 29 154 254
Kristīne Peilāne
kristine.peilane@precos.lv
+ 371 28 481 198

www.rigaweddingexpo.lv

Nuotraukų autoriai:
1 lapas: Benita Žogota
2–4 lapai: Klaids Lielbiksis

