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Запрошує Вас на перший

Open Air - Organic Fair
Субота 31 травня 2014

Зустрічайте Ваших нових клієнтів в унікальному середовищі
Тільки там, де органічна презентація повинна бути
На природі

Kиїв, Голосіївський парк, Родимцева 12,
озеро Дідорівка з 10.00 до 18.00
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Дев'ять причин щоб взяти участь у Ярмарку:

• Зустріти нових покупців - збільшення продажів
• Підвищити впізнаваність бренду – збільшення видимості
на ринку України
• Відмінний стартовий майданчик для нових продуктів та
інновацій
• Укріплення існуючих ділових відносин
• Навчати Ваших покупців
• Дослідити власний ринок і реагувати на виникаючі
тенденції
• Network з Вашими колегами і налагодження нових
контактів із Скандинавськими інвесторами
• Консул Королівства Данія; пані Карина Mулін буде говорити про
екологію в Данії і можливості в області екології
• Максимізувати свої інвестиції для знайомств з
міжнародними контактами
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Сервіс - Забезпечення

За 1000 грн. ми надаємо Вам:

• Об'єднуємо Вас до більш ніж 300,000 органічно
налаштованих покупців
• Міжнародні компанії та організації
• Українські компанії та організації
• Рекламний стенд
• Просування в соціальних медіа
• Просування на Web-сторінці Органіка Україна
• Намет
• Електрика, щоб зберегти продукти холодними
• Мангал
• Після Ярмарку – безкоштовне користування будинками,
барбекю та майданчиком до наступного ранку
• Преса та Прес-реліз
• Транспортування важких речей на місце Ярмарку*
* Проїзд на автомобілі по озеру заборонено, але з 7 - 8.30 ранку буде
можливість розвезти речі на машині охоронців
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Час та місце
Органічний ярмарок- субота 31 травня 2014 10.00 до 18.00

Як дібратися
Від метро "Виставковий центр" сісти на автобус 212. Попросіть водія
зупинити на зупинці Монастир. Почати шлях до оз. Дідорівка, на вашому
шляху по лівій стороні ви побачите церкву. Продовжуйте йти прямо до
озера. На машині- їдьте по вул. Голосіївський просп. (40-річчя жовтня),
повернути на вул. Героїв Оборони, повернути на вул. Генерала Родимцева

http://goo.gl/maps/Z33Dh

Google Мапа
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Тихий затишок Голосіївського лісу

Місце Ярмарку

Парковка

Місце Ярмарку

Місця для відпочинку гостей

Місце Ярмарку
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Ще не всі зібралися! Слідкуйте за новинами щодо майбутніх оновлень
в наших соціальних медіа та інформаційних листах.
http://organikaukraina.com.ua/
https://plus.google.com/u/0/+OrganikaUkraina/posts
https://www.facebook.com/organikaukraina
http://www.linkedin.com/company/organika-ukraina
https://www.youtube.com/user/OrganikaUkraina
http://vk.com/id63927901
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