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Пропонуємо Вашій компанії стати партнером конкурсу «Арт Країна» та«Арт Країна Kids»
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»»
Для підтвердження співпраці будь ласка зв'яжіться до організаторами HANDMADE-Expo. Будемо раді відповісти
на всі ваші запитання, а також розробити партнерський пакет з урахуванням індивідуальної специфіки Вашої
компанії.
+38 067 509 06 78
v@tnf.com.ua
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Рекламний пакет Партнер конкурсу «Арт Країна» та «Арт Країна Kids»
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.
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✓
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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 пресрелізах і пост-релізах виставки і конкурсу.

✓

Для отримання статусу Партнер конкурсу Вам потрібно підтвердити надання призів:
1 приз* - Гран-Прі (вибір журі)
4 приза*- для переможців кожної з категорій "АРТ Країна ВИШИВКА", "АРТ Країна ДЕКОР", "АРТ Країна АКСЕСУАРИ", "АРТ
Країна ЛЯЛЬКИ".
3 приза*- для дитячого конкурсу "АРТ Країна Kids" (1 - головний приз, і призи для переможців у 2-х вікових категоріях дитячого
конкурсу).
А також, анонсувати конкурс на Ваших інтернет-ресурсах.
*Склад призів для переможців Партнер конкурсу визначає самостійно, повідомляє організаторам заздалегідь. Всі домовленості прописуються в
партнерську угоду.

