
Târgul dedicat animăluţelor

  19 - 21 Mai
ROMAERO Băneasa

E pasăre?! E avion?! Nuuu, e Super...PetExpo care revine in 
2023 cu o super ediţie cu numărul 12 la Romaero! Mai 
spaţios și mai accesibil pentru și mai multa distracţie la 
singurul eveniment dedicat animăluţelor și tuturor celor le 
iubesc!



➔ Poziţionare în nordul capitalei, cartierul Aviaţiei

➔ Acces pietonal facil (statia de autobuz P-ţa Baneasa în faţa locaţiei linii 112, 205, 301, 330, tramvai 5)

➔ Acces auto simplu atât dinspre zonele limitrofe, Pipera, Corbeanca (cu o mare concentrare de posesori 

de animaluţe), cât si dinspre centrul orasului.  

➔ Parcare gratuită (capacitate 400 locuri)

➔ Acces amenajare/dezafectare foarte facil

➔ Suprafaţă întinsă de amenajare, fără stâlpi

➔ Fara costuri suplimentare pentru avizare construcţie standuri, curăţenie, etc.

Avantajele Romaero

Târgul dedicat animăluţelor

www.petexpo.ro
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Campania publicitară

Punctul forte al PetExpo, care ne-a
asigurat continuitatea și evoluţia,
este campania publicitară
inteligentă prin care atragem în
fiecare an minim 10.000 de vizitatori
reali.

- TV la RTV
- radio la MagicFM
- outdoor prin bannere stradale
- outdoor prin backlit-uri
- outdoor prin panouri video
- online Google & Facebook Ads
- online prin parteneri
- concursul viral “Mascota PetExpo”
- newsletter
- print
- SMS
- PR
- 5.000 de invitaţii gratuite
- afișaj,flyere în petshopuri

www.petexpo.ro
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Condiţii de participare
Tarif de participare: 50euro

 68euro/mp
Amenajare standard:
Avizare stand personalizat:

Spaţiu:
20euro/mp

gratuită
Condiţii de plată: avans 35% pentru rezervare, iar restul cu 30 de zile înainte de 
eveniment.

Reduceri: Amenajare standard:

- stand mai mare de 40mp – 58euro/mp – 68 euro/mp 
- stand exclusiv cu animale – 38euro/mp – 68euro/mp

- structură de delimitare realizată din panouri și
schelet metalic, mochetă, mese, scaune,
spoturi luminoase, coș de gunoi, priză
triplă și pazie cu numele               firmei.

*nu se percepe TVA
www.petexpo.ro
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Pachete de sponsorizare

Intrarea WOW - 2000euro
Beneficiază de un impact major prin
branding-ul faţadei de la intrarea în 
PetExpo.

PetExpo Online - 2000euro
Brandingul petexpo.ro, al newsletter-ului, al
paginii de Facebook, al concursului ”Mascota
PetExpo” și peste 4 milioane de vizualizări pe
bannere.

PetExpo TV - 2000euro
Proftă de ocazia unică de a apărea în cele
peste 200 de spoturi TV și cele peste 30.000 de
difuzări pe panouri video.

Arena PetExpo - 100euro
Profită de ocazia unică de a intra în Arena
interactivă PetExpo prin sponsorizarea unui
concurs sau a unui spectacol.

PetExpo Outdoor - 2000euro
Brandingul invitaţiilor, al futurașilor, al
bannerelor outdoor, al biletelor de intrare, al
casei de bilete, al afișelor și panourilor.

Catalogul PetExpo - 100euro
Vrei o pagină doar a ta în catalogul PetExpo?
...format A5, 32 pag, full color și distribuit
gratuit.

*nu se percepe TVA
www.petexpo.ro
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Brandingul zonelor

Arena PetExpo - 1000euro Scările Campionilor - 500euro
Branduiește locul principal de adunare a
vizitatorilor la PetExpo, cu gărduleţ și alte
elemente de identificare.

Este zona care oferă un circuit format din 9
platforme din lemn, in ordine crescătoare.
Branduiește-o cu gărduleţ, decorarea
platformelor și alte elemente.

Ninja Challenge - 500euro
Beauty Salon - 500euroEste zona care oferă un traseu de agility

pentru toate animăluţele prezente.
Branduiește-o cu gărduleţ și alte elemente de
identificare.

Aici este zona în care stiliștii își vor demonstra
talentul, iar produsele de îngrijire vor                 testate.
Branduiește-o cu mobilierul și produsele tale.

www.petexpo.ro
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Sfaturi pentru expozanţi
Simpla prezenţă nu este de ajuns Standul este un spaţiu de dialog
Dacă vei veni cu mostre ale produselor tale și le vei așeza pe
jos în stand și pe masă nu vei avea rezultate pentru că
vizitatorii nu vor intra la tine în stand. Prezenţa la târg este un
moment important al anului și trebuie pregătită cu atenţie.

Participarea la târg înseamnă o activitate de vânzare unu la
unu, la un ritm foarte intens. De aceea standul și strategia de
comunicare trebuie adaptate creării unui mediu propice
pentru dialog, în care vizitatorul să se simtă important.

Fii unic prin ceva Instrumente de comunicare
Vino cu ceva la târg prin care să               fii unic și memorabil. Poate
să               fie orice de la un produs deosebit, la o activitate
interactivă sau la animăluţe deosebite. Astfel, vei rămâne în
mintea vizitatorilor, vei                 ușor de identificat și chiar subiect de
presă.

Elementele esenţiale pentru participarea la un nivel minim la
târg sunt următoarele: cel mai bun personal, uniforme,
spider/banner de minim 3mx2m, afișarea elegantă a
produselor, cărţi de vizită, fluturași, cataloage, gratuităţi.

Contribuie și tu
Anunţă toţi partenerii tăi de prezenţa la PetExpo. Este posibil
ca noi să nu reușim sa îi contactăm pe absolut toţi.

Folosește contactele inteligent
Cele mai multe contacte acumulate la târg nu sunt
recontactate, ceea ce este o mare pierdere. Recontactarea
trebuie să aibă loc în maxim 5 zile după târg.

www.petexpo.ro
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