INTERNATIONAL ENVIROMENTAL BEAUTY CONTEST

BRONASTI POSLOVNI PAKET
Ponujamo inovativni model sodelovanja skozi storitve iz dejavnosti organizatorja v sodelovanju s poslovnimi
partnerji in kooperanti:











Izdelava ali rekonstrukcija obstoječe spletne strani (na obstoječo domeno ali zakup nove domene,
gostovanje na ciljnem strežniku z optimizacijo na brskalnikih).
Grafično oblikovanje (izdelava logotipov, idejne spletne rešitve, preoblikovanje v vse oblike formatov,
grafično oblikovanje za tisk in podobno).
Video produkcija (live stream, izdelava video spotov ali reklam in podobno).
Fotografske storitve (reportažna, modna, poslovna ali promocijska fotografija).
Tiskarske storitve na enem mestu (plakati, poslovna dokumentacija, nalepke, potiski in podobno).
spletne storitve (oglaševanje na spletu in družabnih omrežjih, e-mail marketing, CRM – customer
relation managment in podobno).
Organizacija javnih prireditev s celotno logistično podporo (scenografija, ozvočenje, koreografija,
vodenje).
Organizacija družabnih srečanj, workshopov, seminarjev in podobno.
Vodenje oglaševalskih kampanj in medijsko posredovanje, lektoriranje in PR storitve (public relation).

VREDNOST BRONASTEGA POSLOVNEGA PAKETA
Vrednost bronastega poslovnega paketa znaša 2.500 € brez DDV.
Način izvedbe :
 Naročnik naroči vrednost bronastega Miss Earth oglaševalskega paketa v navedeni ponudbi
organizatorja za obdobje 12 mesecev (obseg ponudbe je spodaj).
 Ob naročilu bronastega oglaševalskega paketa Miss Earth, naročnik hkrati pridobi brezplačno bronasti
poslovni paket (navedene storitve zgoraj) v vrednosti 500 € brez DDV.
 Vsaka naročena storitev se ovrednoti po predhodni pisni ponudbi in se delno odšteva od pridobljenega
bronastega poslovnega paketa do višine izvedene storitve.
 Rok za naročilo pridobljenih storitev iz poslovnega bronastega paketa je 12 mesecev od dne sklenitve
pogodbe o poslovnem sodelovanju.

V primeru izkazane želje po sodelovanju je ponudbo oziroma sodelovanje možno prilagoditi glede na vaše
želje in naše skupne priložnosti ter možnosti sodelovanja.

MISS EARTH BRONASTI OGLAŠEVALSKI PAKET
ŠTEVILO DOGODKOV na katerih organizatorja nudita naročniku promocijo blagovne znamke ali
storitve iz dejavnosti :
POLFINALNI PRIREDITVI ZA MISS EARTH SLOVENIJE 2018, na dogodku organizator zagotovi:
 tekoče predvajanje logotipa na led zaslonu,
 delitev promocijskega materiala naročnika,
 voditeljica med prireditvijo omeni naročnika bronastega paketa,
 VIP vabilo na dogodek za 2 osebi.
Opomba: V primeru spremembe programske sheme se naročniku alternativno ponudi individualni
paket, glede na dejavnost naročnika (dan odprtih vrat pri naročniku, sodelovanje aktualne Miss Earth
Slovenije na poslovnem dogodku naročnika, predstavitev izdelka ali storitve naročnika v ciljnih
komunikacijskih kanalih izvajalca in podobno).
FINALNI VEČER ZA MISS EARTH SLOVENIJE 2018:
 tekoče predvajanje logotipa na led zaslonu skupaj z ostalimi naročniki bronastega poslovnega paketa,
 razdelitev marketinškega materiala na vhodu v prireditveni prostor,
 delitev promocijskega materiala (zloženka, prospekt ali 1 izdelek) v prireditvenem prostoru,
 voditeljica med prireditvijo omeni naročnika bronastega paketa,
 LOGOTIP pokrovitelja v PRESS materialu (notranja stran predstavitvenega prospekta finalnega
večera),
 logotip pokrovitelja na promocijski steni Miss Earth Slovenije 2018 – mišljeno za fotografiranje VIP
povabljenih,
 fotografije z dogodka za vaš arhiv in za namen promocije na vašem facebooku, spletnih straneh in PR
sporočila za medije,
 VIP vabilo na dogodek za 2 osebi, ki velja tudi kot vabilo za pogostitev po končanem dogodku.

OSTALI ELEMENTI BRONASTEGA OGLAŠEVALSKEGA PAKETA:






vidno okno z logotipom in povezava na spletno stran naročnika, na uradni spletni strani projekta
www.missearth.si za obdobje 6 mesecev (v želenem časovnem obdobju naročnika).
predstavitev naročnika na družabnih omrežjih FB, You Tube in Instagram (3 x v želenem obdobju
naročnika).
logotip na glasovalni FB osnovi v času glasovanja za Miss Spleta za Miss Earth Slovenije 2018
(doseg ali rating v času glasovanja je 150.000 zadetkov tedensko – glasovanje se izvede 30 dni pred
finalnim večerom v trajanju 14 dni),
poseben popust pri naročilu enega od oglaševalskih paketov MISS EARTH – MEDIA 24
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