20 éves a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

Szponzori ajánlat
az MLBKT jubileumi partijára
Április 15-én, a

Duna vizén, az Európa Rendezvényhajón ünnepli a logisztikai és beszerzési

szakma a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság alakulásának 20. évfordulóját.
A társasági eseményre

80-160 főt várunk, elsősorban a szakma elitjét: logisztikai és beszerzési

vezetőket, véleményvezéreket, döntéshozókat.
Feledhetetlen

élményt és hangulatot ígér Herendi Gábor, a rendezvény

ceremóniamestere, Gregor Klöter, a hajó Michlen-csillaggal kitüntetett séfje és a Budapest Bár
zenekar.

Ajánlatunk
»
»
»
»

3 élménymarketing-eszköz
4 imázs erősítő eszköz
4 médiafelület
belépőjegyek
… kihagyhatatlan áron.

Az Ön cégének neve,
logója + potenciális
ügyfelének mosolygó arca
a Logisztikai Híradó
címlapján?
Lehetséges!

Szponzori ajánlat az MLBKT 20. jubileumi partijára

Szponzori csomagok
Megjelenési lehetőségek
Ingyenes résztvevő a partin
Logó+PR-cikk a jubileumi microsite főoldalán
Banner az MLBKT hírlevelében (120*120 px)
Logó az MLKBT weboldalán (1 hónap)
Elhangzik a szponzor neve a rendezvényen
Zászló/molinó/roll-up elhelyezése a hajón
Hirdetés a Logisztikai Híradóban
Asztaldíszen logóelhelyezés
Címlapfotózás - logó vagy névelhelyezés
Ajándékcsomag felajánlási lehetőség
Listaár
A kedvezmény mértéke
Csomagár*
*Az árak áfa nélkül értendőek.

Gyémánt
szponzor

» Szakmailag az ország leghitelesebb szervezete.
» Kiváló szakemberek, nagyszerű szakmai
rendezvények.
» Gyors és rugalmas információk, kötetlen, aktív
» A szakma krémje a tagság.
» Jó emberi közösség.

Ezüst
szponzor

Partner

4 fő
2 fő
1 fő
120*240 px 50*240 px 30*240 px 30*240 px
12 alkalom 5 alkalom 3 alkalom 1 alkalom




3 alkalom 2 alkalom 1 alkalom



1 oldal
1/2 oldal




876 000 Ft 445 000 Ft 179 000 Ft 50 000 Ft
43%
32%
16%
0%
500 000 Ft 300 000 Ft 150 000 Ft 50 000 Ft

Rólunk írták

tevékenység.

Arany
szponzor
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Médiafelületek
4 hirdetési felület 1 áráért
Egy nyomtatott szaklap és három különböző online felület rendkívül
kedvező csomagáron!
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Szponzori ajánlat az MLBKT 20. jubileumi partijára

Élmények, kapcsolatépítés és lobby
A jubileumi partin a

különleges menü, a nagyszerű társaság mellett számos

meglepetés-program is várja a vendégeket. Az esemény résztvevői például a helyszínen
felkerülhetnek a Logisztikai Híradó címlapjára: blue-box segítségével fotózunk és nyomtatunk
mindenkinek egyedi címlapokat, ahol a vezető hírek a háttérben szponzorainkról szólnak majd.

Köszöntőt mond Kiss Péter, az MLBKT elnöke, Chikán Attila
társelnök és Fónagy János parlamenti államtitkár.

Egyedi igényekhez igazodó csomagok
összeállítására is biztosítunk lehetőséget!

Kapcsolat
Holics Szilvia
kommunikációs és marketingvezető
szilvia.holics@logisztika.hu

Várjuk jelentkezését!
Az ajánlat 2011. március 25-ig érvényes!

1061 Budapest, Király u. 12.
T: 1/267-8740
M: 20/529-2323
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