OFERTA WSPÓŁPRACY

STOISKA HANDLOWE I PROMOCYJNE
Cennik stoisk handlowych i promocyjnych podczas ANTIDOTUM Airshow Leszno 2022.
Długość (dłuższy bok) lub
powierzchnia stoiska

Koszt netto

Każde 3 m dłuższego boku

600,00 zł

Stoisko promocyjne (małe)

Powierzchnia do 25 m2

2 500,00 zł

Stoisko promocyjne (duże)

Powierzchnia 25 -100 m2

5 000,00 zł

Rodzaj stoiska
Stoisko handlowe

Uwagi
Lokalizacja stoiska wg. kolejności zgłoszeń
Lokalizacja stoiska wg. indywidualnych ustaleń

Informacje dodatkowe dot. stoisk handlowych i promocyjnych
▪
▪

▪

zgłoszenia: formularz online (dostępny wkrótce na stronie: antidotum.lotniskoleszno.pl/wystawcy)
opłaty (wg. cennika, płatność z góry, przelewem):
- stoiska handlowe: koszt standardowego stoiska handlowego 3x3 m to 600,00 zł netto, każde kolejne
następne 3 metry dłuższego boku 600,00 zł netto (przykład: koszt stoiska 6x3 m to 1 200,00 zł netto)
- stoiska promocyjne: koszt powierzchni powyżej 200 m2 ustalany indywidualnie
- opłata obejmuje: wynajem powierzchni pod stoisko w oba dni wydarzenia, 1 przyłącze 230V (do 3 kW)
lokalizacja:
- stoiska handlowe: strefa stoisk handlowych, lokalizacja wg. kolejności zgłoszeń
- stoiska promocyjne: lokalizacja ustalana indywidualnie w wyznaczonych strefach

ATRAKCJE DLA DZIECI: WESOŁE MIASTECZKO / PLAC ZABAW (DMUCHAŃCE)
Cennik powierzchni pod wesołe miasteczko / plac zabaw dla dzieci (dmuchańce) podczas ANTIDOTUM
Airshow Leszno 2022.
Rodzaj atrakcji

Powierzchnia

Wesołe miasteczko

3 500 m2 (np. 70x50 m)

Plac zabaw (dmuchańce)

3 000 m2 (np. 60x50 m)

Koszt netto

Uwagi

20 000,00 zł Dokładna lokalizacja oraz kształt powierzchni ustalana
15 000,00 zł indywidualnie, własne źródło prądu

Informacje dodatkowe dot. powierzchni pod wesołe miasteczko i plac zabaw (dmuchańce)
▪
▪
▪
▪

zgłoszenia: formularz online (dostępny wkrótce na stronie: antidotum.lotniskoleszno.pl/wystawcy)
opłaty: wg. cennika, płatność z góry przelewem
po stronie operatora: własne przyłącze prądu, obsługa, wymagane przepisami aktualne badania
techniczne / zezwolenia / certyfikatów potwierdzające stan techniczny, ubezpieczenie OC
maksymalna wysokość urządzeń: 25 m

PODSTAWOWE INFORMACJE O ANTIDOTUM AIRSHOW LESZNO 2022
▪
▪
▪
▪
▪
▪

charakter imprezy: rozrywkowa impreza plenerowa (pokazy lotnicze), biletowana (bilety w cenie: 40/30
zł za bilet ulgowy/normalny, w kasie na miejscu: 50/40 zł)
data i miejsce wydarzenia: 17 i 18 czerwca 2022, Lotnisko Leszno
godziny otwarcia: 12:00 - 23:00 (w oba dni)
program lotniczy: w oba dni taki sam, łącznie ponad 12 godzin pokazów lotniczych, w tym ponad 5
godz. spektakularnego wieczorno-nocnego lotniczego show z dużą dawką pirotechniki i muzyką live
planowana frekwencja w 2022 roku: 30 000 osób w oba dni wydarzenia
statystyki 2021: ponad 23 tys. biletów, większość uczestników to osoby spoza regionu Leszna (30% to
osoby z Leszna i okolic), głównie młodzi ludzie i rodziny z dziećmi (25% bilety ulgowe)

Zapraszamy do kontaktu: marketing@lotniskoleszno.pl

