EXPO ZOSTAŃ WYSTAWCĄ!

Weź udział
w największych
targach 12 edycji
Festiwalu
Biegowego!
Zapraszamy w dniach 1012.09.2021 r. do
Piwnicznej-Zdroju!

NOWA LOKALIZACJA

3 dni - 300 km tras
Ponad 20 konkurencji
biegowych dla różnych
grup wiekowych,
Pula nagród 450 tys
złotych,
Strefa Expo,

Strefa Gastro,
Strefa dzieci,
Stoiska regionalne,
Targi ksiązki,
Koncerty itp.

DLACZEGO WARTO ?
ZWIĘKSZ SPRZEDAŻ I ZAPREZENTUJ
SWOJĄ OFERTĘ

Targi to tysiące potencjalnych
klientów wśród uczestników biegów i
kibiców.

POZNAJ SWOICH DOTYCHCZASOWYCH I
PRZYSZŁYCH KLIENTÓW

Niepowtarzalna okazja do
zaprezentowania swojej marki wśród
ludzi aktywnych.

NAWIĄŻ KONTAKTY

Gwarantujemy szeroką kampanię promocyjną na:
stronie www.festiwalbiegowy.pl
facebooku (ponad 41 000 obserwujących)
instagramie - ponad 3500 obserwujących

ZAUFAJ NASZEMU 12 LETNIEMU DOŚWIADCZENIU

DO KOGO JEST SKIEROWANA NASZA OFERTA?
Zapraszamy wszystkich, którzy w swojej ofercie
posiadają:
obuwie sportowe dla biegaczy i chodziarzy
odzież oraz bieliznę sportową
sprzęt nordic walking, rowery, rolki itp
biżuterię sportową
sprzęt rekreacyjny
sprzęt dla biegaczy – pulsometry, zegarki, słuchawki
odżywki i suplementy diety dla sportowców
centra, kluby sportowe oraz studia fitness
zdrową żywność i medycynę naturalną
produkty kosmetyczne
Miło nam będzie gościć:
ośrodki Wellness & Spa
ośrodki lecznicze i sanatoria
hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe
biura podróży
lokalne organizacje turystyczne, firmy oferujące
turystykę sportową

DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ

CennikCENNIK
Powierzchnia zabudowana

Powierzchnia niezabudowana

4 m²

1 200 zł

4 m²

1 100 zł

6 m²

1 500 zł

6 m²

1 300 zł

8 m²

1 700 zł

8 m²

1 500 zł

10 m²

1 900 zł

9 m²

1 700 zł

12 m²

2 100 zł

12 m²

1 900 zł

Zabudowa zawiera: wykładzinę targową, ścianki
działowe, 1 punkt świetlny na każde rozpoczęte 3 m²,
gniazdo elektryczne podwójne na stoisko, kosz na
śmieci

Podane ceny to kwoty netto.

Do specjalnie wydzielonej i przygotowanej strefy gastronomicznej
zapraszamy Food Trucki i inne firmy z branży gastronomicznej chcące
nakarmić uczestników biegów, wystawców i gości Festiwalu Biegowego

I

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

KONTAKT
FUNDACJA FESTIWAL
BIEGÓW

Kamila Laskowska
k.laskowska@festiwalbiegow.pl
tel.: (22) 583 11 45

Dorota Powroźnik
d.powroznik@festiwalbiegow.pl
tel.: (22) 583 11 53

Musisz tu być!

www.festiwalbiegowy.pl/festiwalbiegowy/dla-wystawcow
facebook: Festiwal Biegowy; instagram:@festiwalbiegow

