Profileringsflater
På Norges Varemesse er det en rekke eksponeringsflater som kan gi ditt firma synlighet under festivalen.
Nedenfor presenteres flatene, men vi skreddersyr gjerne løsninger for ditt behov.

STORSKJERMER
Reklamespot på informasjonsskjermene i glassgaten. Med en
størrelse på nesten 10 kvm er disse
skjermene et naturlig blikkfang for
alle.

HJEMMESIDE
Synliggjør og presenter ditt firma på vår
hjemmeside. Siden besøkes av både
utstillere og besøkende.

NV FREE
La ditt firma «eie» tilbudet om
gratis nett til alle på fesivalen, med din
firmalogo på åpningsbildet. Det er også
mulig å endre navn fra NV FREE til «FIRMA»
FREE.
NYHETSBREV
Synliggjør og presenter ditt firma i vårt
nyhetsbrev, som går til våre 15.000 lesere.
Din artikkel kan være inntil 250 ord, bilde og
kontaktinfo.

VINDUSREKLAME
Firmaprofilering på vinduene ved
hovedinngangen er en fin måte å få
oppmerksomhet på.

ØKT EKSPONERING
Reklameflater for
firma- eller
produktprofilering

ANNONSE I PROGRAMMET
Om du ønsker å presentere ditt firma eller smakebiter
fra sortimentet for å få mer oppmerksomhet om din
stand, kan du annonsere i festivalprogrammet.
Programmet vil være tilgjengelig på nettsidene, samt i
printeksemplar på festivalen.
REKLAME PÅ TOALETTENE
Ditt budskap og firmalogo på speilene på toalettene
vil bli lagt merke til, gjerne i kombinasjon med
plakater i bilderammene på vegger og dører.

Gulvreklame
Gulvklistermerke egner seg for
firmalogo og henvisning til stand. Strategisk
plassering i hovedinngangene og i inngangen til hver
hall.

Priser 2018
NETTSIDE BODY MIND SPIRIT
Format:
Banner
Antall:
3-5 plasser
Sted:
bodymindspirit.no
Pris:
Kr 3 000-10 000 per uke

REKLAME PÅ TOALETTENE
Speil
Format speil:
Antall:
Sted:
Pris:

79 x 79 cm (reklame oppe og nede, speilflate i midten)
Totalt 113 speil
Alle toaletter i vest
Kr 5 000

A4
Totalt 145 bilderammer
Alle toaletter i vest
Kr 5 000

NYHETSBREV
Format:
Antall:
Sted:
Pris:

Maks 100 ord, samt bilde og kontaktinfo
1 utsendelse
Nyhetsbrev til ca. 10 000 mottagere
Kr 5 000

FESTIVALPROGAM
Format:

Rammer
Format
Antall:
Sted:
Pris:

A4 (opplag 6000)

GULVREKLAME
Format:
Antall:
Sted:
Pris:

helside: 210 x 297mm + 3 mm bleed
1/2s liggende: b 190mm, h 136mm, 1/2s stående: 93mm, h 275mm

Antall:
Sted:
Pris:

I side eller ½ side
På nettsiden og ved hovedinngang til festivalen og til hallene
Kr 5 000 helside og kr 3 000 ½ side

300 x 300 cm (andre format er mulig)
Totalt 4
I hovedinngangene Vest, inngang til hall A & B
Hovedinngang: kr 5 000/stk. + produksjonskostnad
Inngangen til messehallene: kr 3 000/stk. +

produksjonskostnad.

NV FREE
Format:
Antall:
Sted:
Pris:

Tilpasset telefon, nettbrett og PC
1
Logo på introside for nedlastning av gratis nett
Kr 10 000 + produksjonskostnad

STORSKJERMER
Format:
Antall:
Sted:
Pris:

1920 x 1080 pix. (stillbilde)
2 stk. (maks 5 firma som rullerer)
I glassgaten utenfor hallene
Kr 5 000

VINDUSREKLAME
Format:
Antall:
Sted:
Pris:

261 x 295 cm inkl. 10 cm hvit ramme (bxh)
10
På vinduene ved hovedinngangen Vest
Kr 5 000/stk. + produksjonskostnad

KONTAKT: anne@messe.no eller tst@messe.no

► Alle priser vil gjelde for messeperioden, er eks. mva. og kostnader for utarbeidelse av relevant materiell og montering.
► Trenger du hjelp til produksjon av nødvendig materiell, kan vi selvfølgelig ordne det via våre leverandører. Enkelt og rimelig for deg.
► Vi oppfordrer alle brukere av profileringsmulighetene i tilknytning til messesenteret til å velge miljøvennlige materialer. Våre leverandører er behjelpelig også med dette.

