SE ŠE NISTE PRIJAVILI V
SPLETNO AGRO?
ŠE JE ČAS,
NA SPLETU BOMO CELIH 6
MESECEV

Spoštovani razstavljavci in poslovni partnerji,
Kmalu začnemo v živo, bodite med prvimi na Spletni AGRI 2020.
Na nov in drugačen način boste tako lahko na spletnih kanalih družbenih omrežij in v
klasičnih medijih dosegli svojo ciljno publiko in najširši krog javnosti. Obiskovalce bomo
povabili, da se nam tokrat namesto v Gornji Radgoni pridružijo, kjer koli že bodo.
Sejem bo od 7. septembra 2020 odprt na spletnih straneh Pomurskega sejma, na
portalih PozdravTV in mreži njihovih partnerjev po Sloveniji in v tujini. Uspešne spletne
povezave pa bomo tokrat lahko namesto 6 dni spletali kar 6 mesecev.
V želji, da s prvo Spletno AGRO skupaj pospešimo korake, ki so nam zastali ter
izboljšamo poslovno letino, vas prijazno pozdravljamo.
Vaš Pomurski sejem

VAS ZANIMA KAKO SE LAHKO PREDSTAVITE?
Na spodnjih povezavah so predstavljeni paketi predstavitve na SPLETNI AGRI.

PAKET AGRA SPLETNI 1
Osnovna predstavitev podjetja, opis osnovne
dejavnosti do 250 znakov (brez presledkov),
povezava na vašo spletno stran, logotip ali
ena fotografija, objave na FB

predogled paketa AGRA SPLETNI 1

PAKET AGRA SPLETNI 2
PAKET AGRA SPLETNI 1 + foto predstavitev
novosti, izdelkov z opisom, ponudbo
(do 5 fotografij s tekstom do 150 znakov pri
posameznem izdelku)

predogled paketa AGRA SPLETNI 2

PAKET AGRA
SPLETNI 3
PAKET AGRA SPLETNI 2
+ lastna kratka video
predstavitev podjetja,
izdelkov
(video predstavitev do 59
sekund)

predogled paketa AGRA SPLETNI 3

PAKET AGRA SPLETNI PROJEKT
Paket se pripravi po posebnem dogovoru v
dogovorjenem obsegu
(promocija projektov, spletno oglaševanje...)

predogled paketa AGRA SPLETNI
PROJEKT

PRIJAVA
Predstavite svoje podjetje, izpostavite novosti in vrhunske izdelke/storitve ter
ponudite popuste na SPLETNI AGRI. Na njej bodo posebej predstavljeni tudi
projekti v izvajanju, povezani z agroživilstvom, kmetijstvom in turizmom.
Pripravili smo vam štiri razstavne prostore oz. pakete predstavitve po zelo
ugodnih cenovnih pogojih, ki jih najdete v prijavnici.

prijava - SPLETNA AGRA 2020
Prijave in poslani materiali do 31.8.2020 bodo objavljeni na dan otvoritve Spletne
AGRE. Prijavite se lahko tudi kadarkoli v času trajanja Spletne AGRE.

Za dodatne informacije sta vam na voljo:
Andrej Slogovič, projektni vodja, T: +386 2 5642 112, E: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si
Jana Dimec, projektni vodja, T: +386 2 5642 108, E: jana.dimec@pomurski-sejem.si

