Warszawskie Targi Fantastyki są na dzień dzisiejszy jedyną targową imprezą fantastyczną w Polsce. Pierwsza edycja
Targów zgromadziła ponad 60 wystawców oraz 1300 uczestników w jeden dzień. W tym roku impreza będzie także
jednodniowa, zdecydowaliśmy się jednak zmienić lokalizację eventu na większą, bardziej prestiżową
i zlokalizowaną w ścisłym centrum miasta. Podczas najbliższej edycji zagościmy w Domu Towarowym
Braci Jabłkowskich przy ulicy Brackiej 25.
Tak jak poprzednio bilety na wydarzenie będą dostępne w systemie „Pay What You Want", czyli każdy sam będzie
mógł zadecydować ile zapłaci za wstęp.
W planach na tegoroczną edycję są wystawy, panele, spotkania z gośćmi oraz kilka nowych atrakcji. Będziemy także
kontynuować rozpoczętą współpracę z placówkami edukacyjnymi z terenu Warszawy. Za cel stawiamy sobie
dotarcie z informacją o naszej imprezie do większej ilości warszawiaków – na tym aspekcie będą skupiały się nasze
działania marketingowe.
Oferujemy dwa sposoby wystawienia się na Targach:
- stoisko handlowe do własnej aranżacji – 95,00 pln / m2 – niezabudowana powierzchnia sprzedawana na m2;
wystawca może dowolnie wybrać lokalizację stoiska z planu. Minimalny rozmiar takiego stoiska to 2x2m czyli 4m2,
- stoisko handmade – 110,00 pln / stoisko – powierzchnia o wymiarach 2x1m do własnego zagospodarowania;
ten rodzaj stoisk jest naszą formą wsparcia dla rękodzielników, artystów oraz firm, które dopiero zaczynają swoją
przygodę z handlem. Jedna osoba/firma może wykupić tylko 1 segment tego rodzaju oraz nie ma możliwości
wyboru jego lokalizacji.
Dodatkowe opcje:
stoisko narożne – 100,00 pln/każdy narożnik,
stoisko pokazowe 100,00 pln/szt. – przestrzeń na terenie Games Roomu, wyposażona w stól i 4 krzesła,
przeznaczona do prezentacji gier,
dodatkowe wyposażenie stoiska:
- stół – 25,00 pln/szt.,
- krzesło – 12,00 pln/szt.,
- prąd – 15,00 pln/stoisko – maksymalny pobór mocy 2kW
Opcje reklamowe:
insert ulotek do informatora – 300,00 pln
roll up na terenie imprezy – 100,00 pln/szt.,
reklama na Facebooku – 150,00 pln/post
umieszczenie logotypu wystawcy na mapce – 250,00 pln
Wszystkie powyższe ceny są cenami BRUTTO.
Uwaga!
Ze względu na dbałość o atrakcyjność imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do doboru wystawców, również
pod względem asortymentu w części lub całości.
Płatność w barterze możliwa jest wyłącznie za opcje reklamowe oraz stoiska pokazowe.
Warunkiem rezerwacji powierzchni jest podpisanie umowy, następnie wniesienie opłaty rezerwacyjnej
w uzgodnionym terminie oraz terminowe opłacenie ostatecznej faktury. W przypadku nie dotrzymania przez
wystawcę terminu płatności opłaty rezerwacyjnej rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku nie dotrzymania
terminu płatności ostatecznej faktury rezerwacja zostanie anulowana a wniesiona opłata rezerwacyjna
nie zostanie zwrócona.
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