Пропозиція Партнерства форуму - виставки інновацій «Іnnovation Market»

Міжнародний форум «Іnnovation Market» – місце зустрічі новаторів, винахідників, виробників та вендорів провідних
інноваційних технологій, експертів в сфері інновацій, авторів startup проектів, представників бізнесу, представників
інвестиційно - фінансових установ, консультантів у сфері захисту інтелектуальної власності.
На виставці «Іnnovation Market» будуть продемонстровані інноваційні ідеї, проекти, винаходи та розробки в сферах:
•
•
•
•
•
•

ІТ, телекомунікації, Hі Тech;
АПК, екологія, енергетика;
медицина, суспільство;
фінанси, торгівля;
маркетинг, управління;
освіта та наука;

•
•
•
•
•
•

авіація та космос;
транспорт;
архітектура, дизайн;
креативна індустрія та fashion;
робототехніка, дрони;
та багато інших.

Учасники: більш ніж 200 розробок та проектів від Національної Академії Наук, Малої Академії Наук, Закладів Освіти; понад
50 стартапів; інновації від бізнесу.

Відвідувачі: 3000 відвідувачів, які зацікавлені в інноваціях.

Пропозиція для компанії ГОЛОВНОГО ПАРТНЕРА IV Міжнародного форуму «Іnnovation Market» включає:
1. Розміщення стенду в виставковій зоні (6 м2).
2. Брендування панелей стенду плівкою ORACAL.
3. Розміщення назви Партнера та логотипу на макетах рекламної компанії «Іnnovation Market»:
- рекламний банер та анонс Партнера на сайті форуму, логотипи на рекламній заставці промовідеоролика розміщеного на сторінці FB та в YouTube.
4. Рекламний пост на офіційній сторінці FB про участь компанії Партнера.
5. Реклама та брендування на «Іnnovation Market»:
- розміщення назви та логотипу Партнера на рекламних банерах «Іnnovation Market» в залі проведення
виставки та на сценах проведення конференцій;
- включення спікера від Партнера в інформаційний блок або панельну дискусію конференції на тематику
за вибором;
- розміщення логотипу в програмі заходу форуму;
- логотип на бренд-волі;
- відеоролик на Головній сцені в перерві між Панельними дискусіями (1 хвилина);
- розміщення ролл-апу в виставковій зоні;
- розміщення рекламних матеріалів Партнера на інформаційній стійці форуму.
6. Розміщення кольорової інформації в каталозі (Сторінка А5).

Пропозиція для компанії ПАРТНЕРА IV Міжнародного форуму «Іnnovation Market» включає:
1. Розміщення стенду в виставковій зоні (6 м2).
2. Розміщення назви Партнера та логотипу на сайті форуму, на рекламній заставці промовідеоролика розміщеного на сторінці FB та в YouTube.
3. Рекламний пост на офіційній сторінці FB про участь компанії Партнера.
4. Розміщення назви та логотипу Партнера на рекламних банерах «Іnnovation Market» в залі
проведення виставки та на сценах проведення конференцій.
5. Реклама та брендування на «Іnnovation Market»:

- розміщення логотипу в програмі заходу форуму;
- Розміщення ролл-апу в виставковій зоні .
6. Розміщення кольорової інформації в каталозі (Сторінка А5).
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