
Надання статусу Офіційний партнер виставки HANDMADE-Expo 

весна 2019 ✓ 
Розміщення логотипу компанії партнера на офіційному сайті 

виставки www.handmade-expo.com.ua  з зазначенням статусу і 

гіперпосиланням на сайт партнера. 
✓ 

Розміщення рекламного носія компанії партнера у вхідній зоні. ✓ 
Розміщення логотипу партнера на обкладинці каталогу виставки 

та винесення стенду компанії партнера на схемі путівника з 

нанесенням логотипу. 
✓ 

Включення логотипу партнера в усі розсилочні та роздаточні 

матеріали виставки - запрошення, флаєра (60 000 –розсилка 

учасникам та партнерам виставки, поширення на тематичних 

заходах листопад - лютий, майданчиках партнерів, робота 

промоутерів). 

✓ 

Розміщення логотипу партнера на рекламних макетах і друкованих 

матеріалах (реклама в пресі, в магазинах партнерів на 

виставковому майданчику). 
✓ 

Пріоритетна розсилка реклами партнера із зазначенням статусу 

разом з електронним листом запрошенням по своїй основі (бізнес-

відвідувачі + активні споживачі, підписники . Більше 50 000 

адресатів) 

✓ 

Аудіореклама партнера із зазначенням статусу по системі 

аудіосповещення в усі дні виставки. ✓ 
Об'явлення партнера із зазначенням статусу під час офіційної 

церемонії на сцені. Слово представника компанії - партнера. ✓ 
Згадування партнера в прес і пост-релізах виставки на власних 

ресурсах, в спеціалізованих виданнях, соціальних мережах, 

тематичних форумах, сторінках заходу. 
✓ 

Вартість партнерської участі уточнюйте  у організаторів.  

Пропонуємо Вашій компанії стати офіційним партнером виставки  

HANDMADE-Expo 

Пакет Партнер виставки може бути складений індивідуально виходячи з індивідуальної специфіки Вашої компанії. 

Для замовлення рекламного пакету звертайтесь до організаторів HANDMADE-Expo. Будемо раді надати відповідь на всі ваші запитання. 

+38 067 509 06 78  

   v@tnf.com.ua   
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   На майданчику весняної виставки «HANDMADE-Expo» буде зібрана експозиція робіт фіналістів конкурсу «Арт Країна» і дитячого конкурсу «Арт Країна Kids». 

    Наші конкурси - це соціальний проект, спрямований на популяризацію рукоділля та креативних видів хобі. А також можливість для дорослих і дітей, які 

люблять і займаються креативним хобі представити свої роботи на головному майданчику art & hobby. У складі журі конкурсу - діячі мистецтва, члени Спілки 

художників України, учасники та відвідувачі виставки. Головний приз для двох переможців від організаторів - безкоштовна участь у виставці та персональна 

експозиція. 

    Ми пропонуємо Вашій компанії стати партнером конкурсу, підтримати і надихнути фіналістів і переможців! 

Про конкурс на сайті виставки»» 
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Розміщення логотипу компанії - Партнера конкурсу в розділі 

партнери конкурсу на офіційному сайті виставки www.handmade-

expo.com.ua  з гіперпосиланням на сайт. 
✓ 

Розміщення логотипу Партнера конкурсу на запрошення ✓ 
Розміщення логотипу Партнера конкурсу на рекламних макетах 

конкурсів «Арт Країна» та «Арт Країна Kids». ✓ 
Розміщення логотипу Партнера конкурсу з зазначенням статусу 

при розсилці рекламної інформації про конкурс по активній базі 

майстрів - понад 20 000 майстрів рукоділля України + дитячі 

творчі центри, школи мистецтв. 

✓ 

Рекламний пакет Партнер конкурсу «Арт Країна» та «Арт Країна Kids» 

Посилання на Вашу компанію як Партнера конкурсу та 

розміщення логотипу компанії серед партнерів конкурсу на сайті і 

в групах виставки в соцмережах в рекламі на форумах і порталах 

партнерів. 

✓ 

Оголошення Вашої компанії як Партнера конкурсу на церемонії 

нагородження переможців під час вручення призів та дипломів в 

заключний день виставки. За погодженням з Вами - промова 

Партнера. 

✓ 

Зазначення Вашої компанії серед партнерів конкурсу в прес-

релізах і пост-релізах виставки і конкурсу. ✓ 
Для отримання статусу Партнер конкурсу Вам потрібно підтвердити 

надання призів і анонсувати конкурс на Ваших інтернет-ресурсах. 

Склад призів для переможців Партнер конкурсу визначає самостійно, повідомляє організаторів заздалегідь. Всі домовленості прописуються в партнерську угоду. 

  Для підтвердження співпраці  будь ласка зв'яжіться з організаторами HANDMADE-Expo. Будемо раді відповісти на всі ваші запитання. 

+38 067 509 06 78 
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