
STADION WROCŁAW 
04-05.09.2021r.

TARGI MIESZKANIOWE



Szanowni Państwo!

Miło nam zaprosić Państwa do udziału w 11. edycji Targów Mieszkaniowych Stadion Wrocław, 
które odbędą się w dniach 4-5 września 2021 roku w Klubie Biznesowym Stadionu Wrocław.

Stwarzamy Państwu możliwość zaprezentowania swoich inwestycji mieszkaniowych bardzo 
szerokiej grupie osób szukającej informacji nt nowych mieszkań, domów, szeregów…

Do Państwa dyspozycji oddajemy w pełni przygotowane stoiska wystawowe, wyposażone w 
stoliki, krzesełka, wykładziny, oświetlenie. Istnieje równiej możliwość wykupienia tylko 
powierzchni pod własną aranżację przestrzeni.

Zapraszamy do współpracy!

Marcin Sielowski
Koordynator Projektu | Sprzedaż powierzchni wystawowej
tel.: +48 798 653 994| e-mail: msielowski@wro-expo.pl



1m2 powierzchni zabudowanej >> 600 zł/m2 netto 
(wyposażenie zgodnie z tabelą wyposażenia stoiska)

1m2 powierzchni niezabudowanej >> 500 zł/m2 netto 
(należy wykupić odpowiednie zasilanie elektryczne)

dopłata za stoisko narożne - 20%
dopłata za stoisko otwarte z trzech stron - 30%
dopłata za stoisko wyspowe - 50%

Gotowe stoisko targowe [PAKIET PROMOCYJNY] >> 4 000 zł netto
gotowe stoisko wystawiennicze o powierzchni 8 m2 [2x4m] z zabudową w systemie octanorm
(ściany w kolorze białym o wysokości 2,5 m). Wyposażenie standardowe: stolik, 3 krzesła, lada 
1m, 3 punkty świetlne, wykładzina dywanowa (kolor szary), gniazdko elektryczne, fryz z nazwą

Cennik powierzchni wystawowej



Prezentacja inwestycji w katalogu [1 strona] >> 1 500 zł netto

Reklama graficzna w katalogu [1 strona] >> 2 000 zł netto

Reklama na okładce katalogu 
I okładka – wizualizacja | nazwa inwestycji | logo inwestycji >> 5 000 zł netto

II okładka – reklama - 3 000 zł netto
III okładka – reklama - 3 000 zł netto
IV okładka – reklama - 4 000 zł netto

Reklama na rozkładzie [2 strony] – 3 500 zł netto

Insert ulotek/folderów >> 1 500 zł netto

Reklama w Katalogu Targowym



Ekspozycja systemów reklamowych [stojaki, rollup, flagi, balony] >> 500 zł netto
Powierzchnia systemu nie może być większa niż 6m2.

Banery nad głównym wejściem >> 5 000 zł netto
Dwa bannery dwustronne 100x500 cm, wiszące na konstrukcji klatki schodowej. W cenie koszt 
wydruku i montażu/demontażu.

Banery nad główną salą wystawową >> 6 000 zł netto
Dwa bannery jednostronne 250x500 cm, wiszące na balustradach 3 piętra. W cenie koszt 
wydruku i montażu/demontażu.

Ekspozycja systemów reklamowych przed głównym wejściem >> 3 000 z netto
Możliwość zaprezentowania samochodów, przyczep, pawilonów oraz innych 
wielkogabarytowych obiektów.

Cennik usług dodatkowych



Dziękujemy za uwagę…

Marcin Sielowski
Koordynator Projektu | Sprzedaż powierzchni wystawowej
tel.: +48 798 653 994| e-mail: msielowski@wro-expo.pl


