
PROPAGACE VYSTAVOVATELŮ 2017 

 

Vážení a milí vystavovatelé, 

děkujeme vám za přihlášení na tradiční rodinný veletrh smysluplných hraček 

“Rosteme pro život”. V tomto dokumentu naleznete informace ohledně možností 

prezentace vaší firmy, nabízených produktů a služeb. 

Podklady nám prosím zasílejte obratem po dokončení registrace. Pokud nám 

podklady zasíláte poprvé, doporučujeme pro inspiraci nahlédnout do loňských 

příspěvků na naše facebookové stránky. 

  

Propagaci spustíme ke dni 14.9.2017. 

(U podkladů zaslaných po 30.9.2017 nezaručujeme jejich zveřejnění.)   

 

PROPAGACE NA FACEBOOKU V NOVÉM :-) 
Pro lepší orientaci návštěvníků jsme v roce 2017 sloučili naše čtyři facebookové stránky do 

jedné. Zde budeme postupně uveřejňovat vaše příspěvky s propagací produktů a služeb. 

Potěší nás vaše LIKE a když pošlete odkaz, rádi Vám je oplatíme. 

Přemýšleli jsme také nad celkovou koncepcí a nově vám nabízíme férovou možnost propagovat 

na facebooku tolik produktů, kolik jste si dohromady objednali stolů. 

PŘÍKLAD: Hlásíte se do Prahy, kde jste si objednali 3 stoly a do Brna, kde máte 2 stoly. Celkem 

tedy máte možnost propagovat 5 produktů. (Počty stolů naleznete v mailovém potvrzení 

registrace.) 

 

Je potřeba poslat: 

● název produktu, 

● foto produktu (případně link na foto nebo video), 

● odkaz na produkt, 

● výstižný a chytlavý text o produktu, 

● popř. doplňující informace (zda a jak je možná rezervace, vaše další podmínky, 

připomínky apod.). 

 

PŘEDSTAVENÍ FIRMY NA WWW.ROSTEMEPROZIVOT.CZ 

Řekněte návštěvníkům kdo jste, co děláte, proč to děláte, jakou máte vizi a cíl … sdílejte s nimi 

zkrátka svůj příběh.  

 

Budeme potřebovat: 

● název firmy tak, jak jej znají návštěvníci (=tedy ne ten pro fakturaci ;-) ) 

● krátký text o vaší firmě, 

● logo, 

● adresu vašeho webu. 

 

Za včasné zaslaní materiálů na email: pr@rostemeprozivot.cz vám předem děkujeme a těšíme 

se na další spolupráci. Kontaktní telefon pro případné dotazy je +420 732 231 322. 

 

S pozdravem, 

Alžběta Juppe 

PR Rosteme pro život 
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