Mesto kongresnih storitev na Conventi 2015 je najhitrejši način za
pridobivanje novih naročnikov!
Mesto kongresnih storitev je enkratna priložnost za ponudnike raznovrstnih storitev in produktov
za boljšo izvedbo dogodkov, da vzpostavijo in razvijejo osebne odnose z novimi strankami iz
kongresne industrije.

Zakaj sodelovati v Mestu kongresnih storitev?
Ker vsi organizatorji dogodkov, hoteli, kongresni centri, kongresni in turistični uradi, potrebujejo
dobre dobavitelje, ki jih lahko zaupajo.

Za kaj se sploh gre?
Navdušite organizatorje srečanj in razstavljavce na Conventi z vašo ponudbo
Razstavljavci v Mestu kongresnih storitev bodo lahko predstavili svojo ponudbo udeležencem
Convente:




100 ponudnikom kongresnih storitev (hoteli, kongresni centri, kongresni uradi)
150 mednarodnim organizatorjem dogodkov iz priznanih podjetij in agencij
100 regionalnim organizatorjev dogodkov iz podjetij, združenj in agencij

Povabili jih boste lahko na vašo stojnico na Conventi in se z njimi pobližje spoznali na Conventinih
družabnih dogodkih.

Vnaprej dogovorjeni »One2One« sestanki s kongresnimi profesionalci po vaši izbiri
NOVO v letu 2015! V letošnjem letu smo razvili poseben sistem »One2One« za vnaprejšnje sklepanje
sestankov v Mestu kongresnih storitev. Poleg oseb, ki so odgovorne za MICE in prodajo, ki se bodo
Convente udeležili kot razstavljavci, bomo povabili k sodelovanju tudi predstavnike hotelov in
kongresnih centrov, ki so odgovorni za nabavo. Posebej zasnovan spletni sistem »One2One« vam bo
omogočal, da se boste za sestanke z vašimi potencialnimi strankami dogovorili vnaprej, izvedli pa jih
boste lahko na Conventi v četrtek, 22.1.2015, v popoldanskem terminu.

Najboljša pozicija
Ponudniki v Mestu kongresnih storitev imajo na Conventi najboljšo pozicijo. Njihovi razstavni prostori
se nahajajo med registracijskim pultom in kotičkom za kavo, kar velja za najpogosteje obiskano
območje na Conventi.

Kaj še nudimo?
Promocija je zagotovljena
Opisi vseh razstavljavcev v Mestu kongresnih storitev bodo objavljeni na Conventini spletni strani, ki
jo obišče okoli 4.000 različnih obiskovalcev na mesec! Promocijsko besedilo bo vključeno tudi v
Conventininem e-glasilu, ki se pošilja vsak mesec na več kot 25.000 e-naslovov ključnh akterjev
kongresne industrije. Vsi razstavljavci bodo navedeni tudi v Conventinem katalogu in še dodatno
izpostavljeni v Conventinem dnevnem časopisu, Conventa daily-ju. Vse publikacije so pomembno
čtivo obiskovalcev Convente!

Udeležba na družabnih dogodkih
Conventini ekskluzivni dogodki so postali že sinonim za druženje s potencialnimi partnerji v prijetnem
vzdušju in vrhunski kulinariki. Udeleženci MKS imajo vstop za dve osebi na vse družabne dogodke,
kjer lahko v sproščenem vzdušju spoznajo potencialne kupce. Dogodki so tudi enkratna priložnost,
da predstavite svoja vina!

Paketi Mesta kongresnih storitev
Paket kongresnih storitev

850 EUR (do 1. decembra)

1.060 EUR (po 1. decembru)

Pred registracijo si več o MKS preberite tukaj, preverite pogoje in izpolnite spletni obrazec, ki je na
voljo tukaj.
Za več informacij se obrnite na Natalijo Bah Čad po telefonu +386 1 430 51 03, mobitelu +386 40
822 444 ali e-pošti na natalija@conventa.info.

Veselimo se vaše prijave in sodelovanja!
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