




A rendezvény helyszíne: 

Akvárium Klub Budapest.



BioTechUSA - Just Clear International Cup

Nemzetközi Testépítő és Fitness Kupa, Testépítés, Fitness, Bikini Fitness,
FitModell, Mens Phisique, valamint Wellness kategóriákban.
Gyerek és utánpótlás fitness kupa.

BioTechUSA – Just Clear Elite Cup

A Just Clear elindítja hazánk legnagyobb díjazású Elite versenyeit,
Just FitModell, Just Bikini és Just Mens Phisique, Just Fitness kategóriákban.
AZ IDEI ÉV LEGNAGYOBB DÍJAZÁSÚ HAZAI VERSENYE!
Összesen 1.000.000.-FT KÉSZPÉNZ ÉS 1.000.000.FT.-TÁRGYNYEREMÉNY AZ ELSŐ
HELYEZETTEK SZÁMÁRA!

A rendezvény bemutatkozása



Együttműködési  ajánlat

• A Kiállító   számára :  az alábbi megjelenési lehetőségeket tudjuk biztosítani.

• A partner neve és logója kiemelten megjelenik az esemény helyszínén, valamint az összes 
kapcsolódó kreatívon az alábbiak szerint.

• A kiállító díj, 10.000.-ft+áfa /nm ami tartalmazza a 2 KW elektromos áramot! Minimum 
bérelhető terület: 4 nm.

• Továbbiakban:  a partner



Helyszíni, színpadi megjelenések:

A rendezvény helyszínén felállításra kerülő  1 db  (épített)színpad mögött a színpad hátsó falán
elhelyezett, 1 darab, 40 nm-es led falon a partner neve  és logója,  valamint reklámfilmje rendezvény 
ideje alatt folyamatosan megjelennek.

Rollupjai  az esemény helyszínén és az előtérben kihelyezésre kerülnek!  (max 2 db) 



Televíziós megjelenések: 

A helyszíni élő, online közvetítésben neve és logója kiemelten megjelenik. Az élő közvetítés 
a fitt24.hu  a justclear.hu oldalon, valamint a justclear facebook oldalan lesz elérhető.



Az eseményhez kapcsolódó ,egyéb  megjelenések:

A fellépők, kiállítók, versenyzők,  sajtómunkatársak, stb. stage pass-ain a  partner
neve és logója    megjelenik.(kb 700 db)

A  partner számára 2 darab ingyenes belépőt biztosítunk! 



Helyszíni, kiállítói megjelenések:

A rendezvény helyszínén a kiállítói területen a partner számára  1 db …  nm-es méretű területet 
biztosítunk, asztallal , székkel.  elektromos árammal 10.000.ft+áfa/nm (min 4nm) ,Az egyedi épített stand 
( mellékelve) ,további  költséget jelent! 



Helyszíni, kiállítói megjelenések:

Továbbá  elhelyezheti megállító tábláit,(rollupjait 2db)  termékeit a rendezvény több pontján  
promótálhatja és a standján értékesítheti is! 

Az esemény szünetében nyereményjátékot biztosítunk a nagyszínpadon! (opcio)



Online , DM megjelenések:

Az alábbi weboldalakon,  beharangozók, riportok, játék valamint bannerek (külön egyeztetés alapján) 
jelennek meg a rendezvényről az azt megelőző egy hónapban. Ezeken a felületeken  a partner neve és 
logója logója megjelenik a partnerek között! Ezen felül lehetőség van, nyereményjáték és pr anyag 
elhelyezésére is a Just Clear és  a Mine facebook és instagram oldalain.  (opcio)

www.justclear.hu
www.justclearfood.hu
www.facebook.com/justclear

A rendezvényt megelőzően, a folyamatosan bővülő, jelenleg 18.000 fős adatbázisunk (EDM)részére 
hírlevél kerül kiküldésre,  amelyben a kiállító által küldött (önálló) tetszőleges tartalmú hírlevele jelenik 
meg. ( 1 alkalom)

http://www.justclear.hu/
http://www.justclearfood.hu/
http://www.facebook.com/justclear


Kapcsolat

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken:

BARA Csaba

Marketing vezető

Mobil: + 36 70 210 7425

bcs@justclear.hu

mailto:bcs@justclear.hu

