
 
AGENCJA DO ZADAŃ SPECJALNYCH 

tel. +48 509 383 357, e-mail: targiedu@gmail.com 

Pierwsze Piaseczyńskie  

Targi Zdrowia i Urody ze szczyptą Mody 

 24 maja 2014  

Zaproszenie dla wystawców 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w charakterze wystawców  
w  Pierwszej edycji Targów Zdrowia i Urody ze szczyptą Mody organizowanych  
w Piasecznie. Liczymy na to, że Państwa obecność pozwoli nam na przygotowanie imprezy 
na najwyższym poziomie. Chcemy, aby sukces tegorocznej imprezy powtórzony został każdej 
wiosny - cyklicznie raz w roku będziemy spotykali  
się na Targach Zdrowia i Urody ze szczyptą Mody w Piasecznie.  

 
Dlaczego warto wziąć udział  w naszych targach? 

 
 możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami, 
 możliwość przedstawienia oferty i dopasowania jej do potrzeb klientów, 
 dotarcie do grupy docelowej imprezy – klienta z okolicy, 
 promocję firmy/usługi z wykorzystaniem niestandardowych form i narzędzi promocji, 
 możliwość zwiększenia sprzedaży ( prowadzenie sprzedaży w czasie targów). 
 

Jakie są nasze propozycje promocji dla wystawców? 
 
Żadna reklama telewizyjna, radiowa czy prasowa nie zastąpi kontaktu bezpośredniego  
z potencjalnym klientem. Nasze Targi są w tym obszarze wyjątkowo interesującą propozycją, 
nową i pożądaną na naszym lokalnym rynku.  
 

Imprezy towarzyszące 
 
Targi wzbogacone zostaną wieloma atrakcyjnymi imprezami towarzyszącymi jak konsultacje,  
pokazy, warsztaty. Przygotowaliśmy też ciekawe niespodzianki dla odwiedzających targi – 
konkursy, quizy, zagadki z ciekawymi nagrodami. W każdym z tych wydarzeń możecie 
Państwo wziąć udział a Wasze logo z pewnością zostanie zapamiętane i dobrze skojarzone. 
Szczegóły dotyczące możliwości udziału znajdą Państwo w naszym cenniku. Jesteśmy otwarci 
na Państwa pomysły w tym temacie. 
 

Promocja medialna 
 
Nasi partnerzy organizacyjni i medialni będą promować targi w prasie, radio, internecie. 
Dzięki temu efekt promocyjny  nastąpi już blisko 2 tygodnie przed organizacją imprezy. 
Dodatkowo promocję wzmocni akcja sms-owa skierowana do potencjalnych gości targowych. 

 
Zapraszamy do udziału w naszych targach.  

Już dzisiaj prosimy zarezerwować stoisko. 

Zgłoszenia wraz z opłatami przyjmujemy  do 16 maja br. pod adresem e-mail: targiedu@gmail.com   
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