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Innowacje i technologie w retailu.
Wystawa firm i konferencja poświęcone współczesnym trendom w handlu detalicznym.
Afterparty oraz Nagrody Retail Innovation Awards 2019.
Organizatorem wydarzenia jest wydawca serwisu www.retail360.pl oraz magazynu Retail Trends Polska.
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Wizje.
Retail Expo 2019 to kolejna edycja corocznego spotkania poświęconego innowacjom technologicznym
i trendom w handlu detalicznym.

Konferencja.
Dynamiczne sesje, inspirujące tematy, case studies, komfortowe otoczenie.
Dla zrozumienia istoty przyszłości handlu detalicznego.
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Retail Expo.
Udział w wystawie firm to okazja do prezentacji oferty atrakcyjnej grupie menadżerów wyższego szczebla
w sieciach handlowych (wliczając w to również stacje paliw, apteki i sektor horeca) oraz biznesach
e-commerce, a także przedstawicielom firm zarządzających centrami handlowymi.
Oferujemy 4 pakiety wystawiennicze z możliwością aranżacji stoisk we własnym zakresie,
bądź gotowe i wyposażone stanowiska ekspozycyjne o powierzchni od 4 do 25 metrów kwadratowych.
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Dla kogo?
W wydarzeniu weźmie udział ponad 500 osób, wśród nich członkowie zarządów i rad nadzorczych
w sieciach handlowych oraz bisnesach e-commerce, dyrektorzy rozwoju i inwestycji, szefowie zespołów IT
i główni informatycy, menadżerowie odpowiedzialni za rozwój sieci handlowych, właściciele
i zarządcy centrów handlowych, dyrektorzy sieci stacji paliw, przedstawiciele producentów FMCG,
a także dostawcy sprzętu, technologii, oprogramowania i usług dla sektora retail.
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Profil uczestników*.
52 proc.

członkowie zarządów, dyrektorzy w działach IT, rozwoju, marketingu w sieciach handlowych (food i non-food)

19 proc.

dostawcy oprogramowania, technologii, wyposażenia i sprzętu dla sieci handlowych

12 proc.

specjaliści ds. IT

handel internetowy

pozostali, w tym media
* Dane na podstawie poprzednich edycji.
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Pakiety sponsorskie.
Zaprezentuj ofertę starannie wyselekcjonowanej grupie kilkuset osób odpowiedzialnych za rozwój
i innowacje w sieciach i centrach handlowych.
Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy 3 pakiety podstawowe oraz kilka pakietów specjalnych.
Pozwala to na swobodny wybór rozwiązania najlepiej spełniającego oczekiwania firm zainteresowanych
skutecznym dotarciem do osób decyzyjnych w sektorze retail.
Status Partnera Retail Expo 2019 gwarantuje skuteczne dotarcie do dyrekcji i zarządów sieci i centrów
handlowych, odpowiedzialnych za zakupy sprzętu, aranżację wnętrz i wdrożenia systemów (decision makers)
oraz utrwalenie wizerunku firmy jako jednego z liderów innowacji wśród dostawców dla sektora retail.
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Partner Strategiczny.
keynote speech na otwarcie konferencji
umieszczenie logo Partnera w sposób specjalnie wyróżniony na stronie retailexpo.pl, folderze informacyjnym, reklamach prasowych i internetowych,
w materiałach konferencyjnych
umieszczenie logo Partnera (jako jedyny logotyp) na badgach dla wszystkich uczestników konferencji
wywiad prasowy z przedstawicielem Partnera na łamach Raportu Liderzy i Trendy w Handlu 2019
jednorazowa wysyłka informacji/materiału promocyjnego Partnera do listy odbiorców newslettera RETAIL360 WEEKLY
ekspozycja w ramach Retail (25 mkw.)
reklama prasowa w specjalnym wydaniu Raportu Liderzy i Trendy w Handlu 2019 (format całej strony)
reklama na stronie głównej bloga RETAIL360.PL (billboard 720 x 200 px, 28 dni)
logo Partnera wraz z opisem w dedykowanej aplikacji Retail Expo
możliwość wyświetlania spotu reklamowego Partnera przed rozpoczęciem konferencji, podczas przerw, lunchu oraz na ekranach informacyjnych w lobby
wsparcie marketingowe poprzez kanały społecznościowe organizatora
możliwość ekspozycji roll-upów/bannerów na terenie wydarzenia
wyświetlanie logo na ekranie konferencyjnym oraz ekranach informacyjnych
możliwość dołączenia upominków/gadżetów promocyjnych do materiałów konferencyjnych dla uczestników wydarzenia
przekazanie listy uczestników wydarzenia (imiona, nazwiska, firmy oraz kontakt email)
bezpłatne karty wstępu VIP PASS (25 sztuk)
KOSZT PAKIETU: 5900 EUR
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Partner Główny.
jednorazowa wysyłka informacji/materiału promocyjnego Partnera do listy odbiorców newslettera RETAIL360 WEEKLY
ekspozycja w ramach Retail Expo (15 mkw.)
reklama prasowa w specjalnym wydaniu Raportu Liderzy i Trendy w Handlu 2019 (format 1/2 strony)
reklama na stronie głównej bloga RETAIL360.PL (billboard 14 dni)
merytoryczna prelekcja podczas konferencji
logo Partnera wraz z opisem w dedykowanej aplikacji Retail Expo
możliwość wyświetlania spotu reklamowego Partnera przed rozpoczęciem konferencji, podczas przerw, lunchu oraz na ekranach informacyjnych w lobby
umieszczenie logo Partnera na stronie retailexpo.pl, folderze informacyjnym, reklamach prasowych i internetowych, w materiałach konferencyjnych
możliwość publikacji newsów poprzez profil RETAIL360.PL w serwisie Facebook
wsparcie marketingowe poprzez kanały społecznościowe organizatora
wyświetlanie logo na ekranie konferencyjnym oraz ekranach informacyjnych
możliwość dołączenia upominków/gadżetów promocyjnych do materiałów konferencyjnych dla uczestników wydarzenia
przekazanie listy uczestników wydarzenia (imiona, nazwiska, firmy oraz kontakt email)
bezpłatne karty wstępu VIP PASS (15 sztuk)
KOSZT PAKIETU: 3900 EUR
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Partner Wspierający.
logo Partnera wraz z opisem w dedykowanej aplikacji Retail Expo
ekspozycja w ramach Retail Expo (4 mkw.)
możliwość wyświetlania spotu reklamowego Partnera przed rozpoczęciem konferencji, podczas przerw, lunchu oraz na ekranach informacyjnych w lobby
umieszczenie logo Partnera na stronie retailexpo.pl, folderze informacyjnym, reklamach prasowych i internetowych, w materiałach konferencyjnych
wsparcie marketingowe poprzez kanały społecznościowe organizatora
możliwość ekspozycji roll-upów/bannerów na terenie wydarzenia
wyświetlanie logo na ekranie konferencyjnym oraz ekranach informacyjnych
możliwość dołączenia upominków/gadżetów promocyjnych do materiałów konferencyjnych dla uczestników wydarzenia
przekazanie listy uczestników wydarzenia (imiona, nazwiska, firmy oraz kontakt email)
bezpłatne karty wstępu VIP PASS (10 sztuk)
KOSZT PAKIETU: 1500 EUR
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Retail Innovation Awards 2019.
Celem Konkursu Retail Innovation Awards jest wyróżnienie najciekawszych urządzeń, produktów i usług
prezentowanych przez Partnerów i Wystawców Retail Expo 2019.
Laureaci Konkursu mogą bez ograniczeń używać logo i nazwę Nagrody w działalności reklamowej
i informacyjnej. Organizator Konkursu – redakcja magayznu Retail Trends Polska i bloga retail360.pl
– ogłosi wyniki oraz wręczy Nagrody 11 kwietnia 2019 r. podczas Afterparty Retail Expo 2019.

Kategorie konkursowe.
Systemy IT l Aranżacja wnętrz sklepowych l Rozwiązania ePOS
l Kasy fiskalne i peryferia l Wagi sklepowe l POS Marketing l VR marketing

l
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Raport Liderzy i Trendy w Handlu 2019.
Jak co roku przygotowujemy specjalne wydanie magazynu Retail Trends Polska
– Raport Liderzy i Trendy w Handlu 2019.
Wydanie to trafi bezpośrednio do osób zarządzających w sektorze retail (sieci handlowe, a także apteki, kina,
stacje paliw, e-commerce, HoReCa, handel on-line) stanowiąc dla nich przydatne narzędzie w codziennej
pracy. Pozwoli zorientować się w aktualnej ofercie rynkowej, ułatwi wybór właściwego dostawcy technologii,
usług, czy wyposażenia, będzie także źródłem aktualnej wiedzy o polskiej branży handlu detalicznego
oraz światowych trendach i perspektywach rozwoju.
Raport otrzyma każdy uczestnik Retail Expo 2019.

retailexpo.pl

