Tisztelt Kiállítónk!
Tájékoztatjuk

Önöket,

hogy

a

2018.

március

23-25.

között

Debrecenben

28. alkalommal megrendezésre kerülő DEBRECENI UTAZÁSI VÁSÁR idegenforgalmi
szakkiállítás:

Díszvendége: NAGYVÁRAD ÉS BIHARORSZÁG
Kiemelt belföldi uticél: MÁTRA – BÜKK
A kiállítás a Nagyerdei Stadion rendezvénytermében, a Hallban kerül megrendezésre. A
Nagyerdei Stadion külső rendezvénytere, illetve parkolója idén is a „DEBRECENI AUTÓ
KIÁLLÍTÁS”-nak ad otthont.
A hagyományos kiállítói programjaink (Falusi Porta, kézműves bemutató, színpadi
fellépések) mellett mindkét rendezvény látogatása az idei évben is INGYENES lesz!
A Hallban az igényelt standok típusa és mérete alapján osztottuk ki a standhelyeket,
ugyanakkor a lehetőségeinkhez mérten figyelembe vettük a kiállítók egyedi igényeit, a
tavalyi évhez hasonló standhelyre vonatkozó kérelmeiket. A beérkezett adatok alapján a
kiállítói listát melléklejük, a társkiállítók begyűjtése folyamatban van.
A standtérkép tervezet 1 héten belül várható, addig is kérjük szíves türelmüket.
Üdvözlettel:
Debrecen, 2018. március 5.

Dr. Dajnoki Krisztina
vásármenedzser

A kiállítással kapcsolatos információk:
A kiállítás hivatalos megnyitója: 2018. március 23. 1000
Helyszín: Nagyerdei Stadion, Hall, színpad
A kiállítás nyitva tartása:

2018. március 23. (péntek) 1000 - 1800
2018. március 24. (szombat) 1000 - 1800
2018. március 25. (vasárnap) 1000 - 1600

A kiállítói visszajelzéseket figyelembe véve a bankettet pénteki nap helyett szombati
napon tartjuk!
Bankett:

2018. március 24. (szombat) 1930
Helyszín: Nagyerdei Stadion

A kiállítás látogatói közötti napi (péntek és szombat 16 45)
nyereménysorsolásra, valamint a 2018. március 24. esti bankett – kiállítók
közötti – tombolasorsolására idén is várjuk a kiállítók felajánlásait, amelyeket
péntek napközben hoszteszeink gyűjtenek össze.
Az eddig beérkezett felajánlásokat köszönjük!
Parkolás:
Kiállítóink részére ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk a Nagyerdei Stadion
elkerített külső rendezvényterén.
Pakolás:
A kiállítás előtti napon a kiállítás helyszíne a Nagyerdei park felől megközelíthető
és az autókkal be lehet hajtani a külső rendezvénytérre, közvetlenül a kiállítás
helyszíne elé. Itt 3 ajtó áll rendelkezésre a bepakolásra. A stand elemeinél kérem,
vegyék figyelembe, hogy az ajtók mérete 180 cm széles és 230 cm magas.
Azok a kiállítóink, akik a kiállítás napján, pénteken érkeznek, nem tudnak
behajtani a rendezvénytérre, mert elkezdődnek az Autó Kiállítás előkészületei.

Kiállítási standok kivitelezése:
o A kiállító cég köteles a kiállítási területét úgy berendezni, hogy a rendezvény
szakmai megnyitása előtt legkésőbb 2 órával azt átadja a szervezőknek.
o Egységstandok elfoglalása:
2018. március 22. 1500-tól 2000-ig
o Vasárnap, 2018. március 25.
1600-ig tilos standot bontani!
A kiállítás kivitelezője:

EXPO SYSTEM Kft. 4032 Debrecen, Egyetem sgt. 65.
Papp Zsolt ügyvezető
Mobil: +36-70/2000-195 Tel./fax.. +36-52/314-896
e-mail: exposystem@axelero.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiállítás idejére átvett installációs elemeket olyan állapotban
kell a kiállítás végén visszaszolgáltatni, ahogyan azokat átvették (vagyis a kiállítás idejére
kirakott plakátokat, fóliákat, külső dekoratőr által készített egyéb dekorációs anyagokat
el kell távolítani).

Marketing kampány (tervezet):
Nyomtatott média:
o Hajdú-Bihari Napló (napilap)
36.000 pld/nap
o 6 alkalommal PR cikk megjelenés (vásárról, díszvendégről, kiemelt
uticélról) + 4 alkalommal keretes (kreatív) hirdetés
o „Héthatáron innen és túl” utazási melléklet megjelenéssel a vásár hetében
(színes, 16 oldalas)
o Egyetemi Élet (havonta megjelenő) – 1 db PR cikk megjelenés (vásárról,
díszvendégről)
Televízió kampány:
o Debrecen Televízió (DTV)
o élő interjú a vásár egyik szervezőjével és a díszvendég képviselőjével (Esti
Közelkép)
o TV spot kampány (napi 4db 25 mp-es spot, összesen 40 db)
Rádiókampány:
o Best FM Rádió
o spotkampány (10 napos)
o FM90 Campus Rádió
o spotkampány (50 db 25 mp-es spot a vásár előtti 10 napban)
o PR interjú a díszvendéggel
Elektronikus média kampány:
o dehir.hu
o hallgato.com
DKV plakát kampány a rendezvény előtti egy hétben.
Intézményi plakát kampány a rendezvény előtti két hétben.

