PUBLIZITATEA ESPARRUAN
Veneziarrak atarian
Atarian, sarreraren pare-parean
6 ale eskuragarri
Tamaina: 2 x 5 metro, bi aldeetatik
Prezioak: 800 € / alea

Biniloak
Sarrera nagusiko eskailerak

3 bloke eskuragarri
Banaka kontratatzen dira
Bloke bakoitzaren tamaina: 28 eskailera-maila, 2 x 0,13 metrokoak
Prezioak: 800 € / blokea

Zorurako zirkuluak

6 ale eskuragarri. Bat solairu bakoitzeko, eskailera mekanikoetara
sarreran
Banaka kontratatzen dira
Tamaina: 2 metroko diametroa
Prezioak: 500 € / alea

Zutabeak

2 ale eskuragarri atarian
Banaka kontratatzen dira
Tamaina: 5,50 metroko perimetroa eta 5 metroko garaiera
Prezioak: 1.200 € / alea

Olana kanpoko fatxadan (2. pab.)
6 ale eskuragarri
Banaka kontratatzen dira
Tamaina: 8 m-ko garaiera x 3 m-ko zabalera. Inpaktu handiena sarrera
nagusiaren ondoan, metro geltoki ondoan eta aparkalekuetarako sarrerako
biribilgunean. Azoka muntatzen hasten denean ipintzen dira.
Prezioa: 1.850 €

IGOGAILUETAKO ATEEN ERROTULAZIOA
Inpaktu handiko produktua
Igogailuko ateak kanpoaldetik errotulatzen dira.
Bi igogailu daude eta banaka kontratatzen dira.
Prezioa solairuaren arabera:
-

3. solairua: 1.000 €
4. eta 5. solairuak: 850 €
Behe-solairua eta 1. solairua: 600 €
-1 solairua (aparkalekua): 400 €

AZOKAKO LANYARD OFIZIALAK
Zure marka azokako lanyard ofizialetan
Eskuragarritasuna: enpresa bakar bati ESKLUSIBAN eskainitako
produktua
Produkzioa bezeroaren kontura izango da. 0,18-ko plastikozko zorro bat
eraman behar du (120x165 mm tamainakoa) barruan akreditazioa sartu
ahal izateko.
Prezioa:
- Oinarrizko aukera: 1.400 €
- Nori emango zaizkie:
Erakusketariei
VIP-ei, VIP aretoan
Erosleen delegazioei
Hizlariei
-

Premium aukera: 2.000 €
- Nori emango zaizkie:
Oinarrizko aukeran barne hartutakoei
Bisitariei
Kongresistei

Nahi izanez gero, lanyard ofizialen zein akreditazioetarako plastikozko
zorroen produkzioa eskain diezazukegu. Eskatu mesedez presupuesto
bat

B2B AGENDA
Zure marka B2B agendan
Zure logoa B2B topaketen partehartzaileei (Erosleen delegazioak – 40
nazioarteko armadore eta ontziolak + inskribatutako erakusketariak)
emango zaizkien agendetan agertuko da.
5 ale eskuragarri
Prezioak: 500 € / alea

WIFI KONEXIOAREN BABESLETZA
INPAKTU HANDIKO PRODUKTUA
Zure enpresa azokako WiFi konexioaren babesle moduan ager daiteke.
Babesletza iragarriko duten kartelak egongo dira, konexioa ezartzeko
jarraibideekin, 3., 4. eta 5. solairuetan.
Sarearen izenak marka babeslea izango du barne.
Erabiltzaileek WiFi sarera konektatzeko idatzi beharko duten pasahitza
marka babeslearen izena izango da.
Prezioa: 2.000 €

Kontsulta itzazu esparruko publizitate-euskarrien eskuragarritasuna eta bakoitzaren datu
teknikoak:
Marketin saila
Frank Elorriaga
Dibertsifikazio arduraduna
Telefono zuzena: 94 404 00 48
Helbide elektronikoa: fjelorriaga@bec.eu

Berariaz kontrakoa adierazi bada salbu, prezioek barne dituzte euskarrien fabrikazioa, muntaketa eta
desmuntaketa.
PUBLIZITATE INPAKTU BEREZIKO PROPOSAMENA
Zure beharretara eta sormenezko diseinura egokitutako proposamen bat presta
dezakegu, publizitate-inpaktu berezia izango duena. Horretarako, txosten honetan
aurkeztutako euskarri generikoak zein esparruak eskaintzen dizkigun aukera
amaigabeak konbinatu ahalko ditugu.
Zure enpresa bereziki nabarmendu nahi baduzu zure beharren eta baliabideen
araberako publizitate-proiektu bati esker, jarri gurekin harremanetan.
EUSKARRIAK KENDU ETA ENTREGATZEA
Azokan zehar burututako inbertsioari etekin gehigarria ateratzeko modua
Kontratatutako euskarriak eramateko aukera eskaintzen dizugu (betiere euskarriak
kaltetu gabe desmuntatzeko aukera badago).
Horretarako, dokumentu honi atxikitako eskakizunean, zein euskarri berrerabili nahi
dituzun adierazi beharko duzu.
Euskarria kendu eta entregatzeko prezioa hau da: 100 € elementuaren ale bakoitzeko.
EZ du garraioa barne.

BEC-ek eskubidea izango du hemen aurkeztu ez diren publizitate-euskarri gehigarriak sortu eta
eskaintzeko, dokumentu hau argitaratu ondoren ager litezkeen eskaeren eta/edo aukeren arabera.

PUBLIZITATE ESKAKIZUNA
Erakusketaria:
Harremanetarako pertsona:
Helbidea:
Posta-kodea eta udalerria:

Telefono zenbakia:

Posta elektronikoa:

IFZ

ADIERAZI KONTRATATU NAHI DITUZUN EUSKARRIAK:
(10% BEZa ez dago barne)

ATARIKO VENEZIARRAK
 Alea: 800 €
Unitateak: ……
SARRERA NAGUSIKO ESKAILERAK
 Blokea: 800 €
Unitateak: ……
OLANA 2. PAB. FATXADAN


Alea: 1.850 €

AZOKAKO LANYARD OFIZIALAK


Oinarrizko aukera: 1.400 €



Premium aukera: 2.000 €



Materialen produkzioa (presupuestoa eskatu)

B2B AGENDA


500 €

WIFI KONEXIOAREN BABESLETZA


2.000 €

BINILO BIRIBILA:
 Alea: 500 €
Unitateak: ……
ATARIKO ZUTABEAK
 Atariko zutabea:
1.200 €
Unitateak: ……
IGOGAILU KANPOKO ERROTULAZIOA
1go igongailua
 3. solairua: 1.000 €
 4. solairua: 850 €
 5. solairua: 850 €
 Behe-solairua: 600 €
 1. solairua: 600 €
 -1 solairua (aparkalekua): 400 €
2. igongailua
 3. solairua: 1.000 €
 4. solairua: 850 €
 5. solairua: 850 €
 Behe-solairua: 600 €
 1. solairua: 600 €
 -1 solairua (aparkalekua): 400 €

Eskaeren harreren ordena zorrotz errespetatuko da
Kontratatutako publizitate-elementuak desmuntatzea eta niri entregatzea eskatu nahi dut. Prezioa:
100 € elementuaren ale bakoitzeko.

Data …………………………………………………………..

Sinadura …………………………………………………

