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Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη MOSTRA ROTA.
Η μεγάλη εμπορική αυτή έκθεση αποτελεί το ιδανικό κανάλι επικοινωνίας και προώθησης
των προϊόντων σας στο σύνολο της αγοράς ειδών οικιακής χρήσεως, μικροεπίπλων,
επίπλων, υαλικών, φωτιστικών, διακοσμητικών και εποχιακών ειδών.

BANNER ΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ | ΝEWSLETTERS ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Τοποθέτηση banner (διάστασης 600x100px) 

4 διαθέσιμα | Τιμή: 400€ 

* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αγοράς και εκτύπωσης των στυλό. Ο διαφημιζόμενος εκθέτης είναι
υπεύθυνος να προμηθεύσει τη διοργανώτρια εταιρεία με την απαιτούμενη ποσότητα. Τα στυλό θα πρέπει
να παραδοθούν στους διοργανωτές 3 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στο χώρο του εκθεσιακού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΝEWSLETTERS | ΕΚΘΕΤΩΝ
Ο εκθέτης θα εμφανίζεται ως ‘’Brand Focus’’ σε dedicated newsletter το οποίο θα αποσταλεί
στους δυνητικούς επισκέπτες. 

4 διαθέσιμα | Τιμή: 600€

ΣΤΥΛΟ ΕΚΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ *
Η υπηρεσία αφορά στην προβολή του εκθέτη στα στυλό της έκθεσης που θα τοποθετούνται στις
κεντρικές receptions.

Τιμή: 3000€ για κάθε χορηγία | 2000 τεμάχια 

BANNER ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | SITE ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Home page banner στην ιστοσελίδα / Site της έκθεσης

2 διαθέσιμα | Τιμή: 200€ το μήνα
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Η υπηρεσία αφορά την προβολή του εκθέτη στην τσάντα της έκθεσης. Πρόκειται για υφασμά-
τινη τσάντα σε μαύρο χρώμα με το τύπωμα της διοργανώτριας εταιρείας στη μία πλευρά
και το τύπωμα του χορηγού στην άλλη σε μονοχρωμία. Η τσάντα θα διανέμεται σε επισκέπτες
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στην έκθεση.

Τιμή: 3000€ για κάθε χορηγία | 2000 τεμάχια

ΝΕΟ | ΤΣΑΝΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΛΟΣ
Ένθετος σελιδοδείκτης καταλόγου χάρτινος που διανέμεται μαζί με τον κατάλογο της έκθεσης
σε επισκέπτες από την κεντρική reception.

Τιμή: 1.500€

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο τμήμα Πωλήσεων
της διοργανώτριας εταιρείας ROTA AE, στο τηλ. 2111801801.

* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκτύπωσης των σελιδοδεικτών. Ο διαφημιζόμενος εκθέτης
είναι υπεύθυνος να προμηθεύσει τη διοργανώτρια εταιρεία με τους σελιδοδείκτες τουλάχιστον 10 ημέρες
πριν την έναρξη της έκθεσης.

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
Ένθετος σελιδοδείκτης καταλόγου, χάρτινος με κορδόνι, ενσωματωμένος στον κατάλογο.
Διανέμεται σε επισκέπτες από την κεντρική reception. 

Τιμή: 3.000€ 

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκτύπωσης και σύνθεσης των σελιδοδεικτών στον κατάλογο.
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