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KĀPĒC PIEDALĪTIES?KĀPĒC PIEDALĪTIES?
Gada sākums ir pats aktīvākais 
laiks, kad topošie jaunie pāri meklē 
sadarbības partnerus savām kāzām. 
Dalība izstādē ir labākais veids, kā 
vienas dienas laikā satikt lielu skaitu 
potenicālo klientu un vienoties par 
sadarbību.

• Lielākā kāzu izstāde Latvijā 
pakalpojumu sniedzēju un 
apmeklētāju skaita ziņā.

• Izstāde norisināsies Ķīpsalas 
izstāžu centrā - vietā, kas 
specializējas apjomīgu izstāžu 
rīkošanā.

• Iespēja klātienē tikties ar savu 
mērķauditoriju - topošajām 
līgavām, līgavaiņiem un 
vedējiem.

• Prezentējiet savus pakalpojumus 
un produktus vispievilcīgākajā 
veidā.

• Izstādes laikā būs iespēja slēgt 
sadarbības līgumus ar klientiem, 
kā arī pārdot preces uz vietas.

• Baudiet pasākuma piesātināto 
programmu, kas vērsta ne vien 
uz izstādes apmeklētājiem, 
bet pielāgota arī pakalpojumu 
sniedzējiem ar mērķi iegūt jaunus 
kontaktus, vairot sadarbības 
iespējas un paplašināt 
redzesloku.



KĀPĒC PIEDALĪTIES?
Ērta prezentācijas vieta atbilstoši 
vēlmēm un budžetam, kurā parādīt sevi 
visefektīgākajā veidā un nodarboties ar 
galveno - jaunu klientu piesaisti savam 
uzņēmumam. Pirms izstādes un izstādes 
laikā rūpēsimies, lai apmeklētāji gūtu 
informāciju par jūsu uzņēmumu un 
piedāvātajiem pakalpojumiem.

• Izstādes stendu jums vēlamā izmērā 
(sākot no 4m2) ar sienām un paklāju, 
kuru varat radoši iekārtot pēc saviem 
ieskatiem.

• Reklāmas profi lu drukātajā izstādes 
katalogā, ko kopā ar kāzu žurnālu 
PRECOS bez maksas saņems katrs no 
izstādes apmeklētājiem.

• Reklāmas profi lu 
www.rigaweddingexpo.lv mājas lapā.

• Informatīvu ziņu par dalību izstādē RIGA 
WEDDING EXPO Facebook lapā.

• Izstādes reklāmas kampaņu plašsaziņas 
līdzekļos: radio, lielākajā kāzu portālā un 
žurnālā PRECOS, drukātajos medijos, 
online ziņu medijos Delfi , Tvnet.

• Izstādes tiešraides translāciju un 
intervijas ar dalībniekiem Facebook tīklā 
notikuma dienā.

• Izmantot izstādes laikā uzņemtos foto 
un video materiālus savu mārketinga 
plānu realizēšanai.

• 4 ieejas biļetes uz izstādi bez maksas.

KO MĒS PIEDĀVĀJAM?



KĀPĒC PIEDALĪTIES?KAS NOTIKS IZSTĀDĒ?
Tā būs aktīva un iedvesmojoša 
diena kāzu gaisotnē, kurā 
apmeklētāji varēs ne tikai iepazīt 
kāzu pakalpojumu sniedzējus, bet 
arī izbaudīt kleitu modes skati, 
gūt prakstiskus padomus kāzu 
plānošanā, kā arī vērot dažādus 
priekšnesumus.

• Jauno pāru komunikācija ar 
pakalpojumu sniedzējiem visas 
dienas garumā.

• Iespaidīgs kāzu kleitu modes 
šovs 3 reizes dienā.

• Iespēja pielaikot kāzu kleitas 
un gredzenus, un izvēlēties sev 
īsto.

• Bezmaksas kāzu plānošanas 
lekcijas un meistarklases.

• Atlaides, īpašie piedāvājumi, 
konkursi, izlozes un 
degustācijas.

• Kāzu mūziķu priekšnesumi 
modes šova starplaikos.

• Iespēja iepazīt grima meistarus 
un izmēģināt kāzu grimu.

• Kāzu fotogrāfu darbu izstāde.

• Kokteiļu bārs un bārmeņu šovs.



KĀPĒC PIEDALĪTIES?SAZINIES AR MUMS!

Zvani vai raksti mums, lai vienotos 
par dalību kāzu izstādē.

Kristīne Peilāne
kristine.peilane@precos.lv

+ 371 28 481 198

Māris Pūce
maris.puce@precos.lv

+ 371 29 154 254

www.rigaweddingexpo.lv

Foto autori:

1. lapa: Benita Žogota

2. - 4. lapa: Klaids Lielbiksis


