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SHYMKENTBUILD 2019 КӨРМЕСІНІҢ БАС СЕРІКТЕСІ 

 
ShymkentBuild 2019 көрмесінің бас серіктестігі — бұл интерьер және құрылыс бойынша 
көрмесінің Оңтүстік-Қазақстан өңіріндегі ірі серіктестік беделі және де бұқаралық жарнама 
кампаниясының шексіз мүмкіндіктері. 
 
1. Серіктестік мәртебесі.  
Компанияға Бас серіктес мәртебесі беріледі. 
 
2. Жарнама кампаниясы  
Көрме алдында көлемді жарнама кампаниясы орын алады: 15-тен артық мамандандырылған 
салалық баспаларда, орталық баспасөзде, ғаламтор ресурстарда жарнама материалдары басылып 
шығарылады.   

 Серіктес Логотипі баспасөздегі көрменің барлық жарнама модульдерінде  
 Серіктес Логотипі Көрменің нұсқау қалқаншаларында 
 Серіктес Логотипі көрме ресми сайтының бастапқы парағында 
 Серіктес Баннері көрме ресми сайтының барлық ішкі парақтарында 
 Серіктес Логотипі брошюрада ж.т.б. көрме баспа материалдарында 

 
3. Көрменің ресми каталогы  
Көрменің барлық қатысушылары және келушілері бас серіктес ретінде Сіздің компанияңыздың 
логотипімен қатысушылар каталогын алады.  

 Көрме ресми каталогының мұқабасында Серіктес Логотипі 
 Көрме ресми каталогының 4-ші мұқабасында Серіктестің Жарнама модулі (1 жолақ) 
 Көрме ресми каталогындағы Серіктестің Сәлемдік жолдамасы 
 Көрме ресми каталогындағы серіктестерге алғыс айту парағындағы Логотип  
 Серіктес стендіне (Серіктесте стенд болған жағдайда) көрсеткіш- логотипі 

 
4. Шақыру билеттері  
ShymkentBuild 2019 көрмесіне шақыру билеттері ShymkentBuild көрмесінің жеке келушілер базасы 
арқылы, сондай-ақ өнеркәсіптің барлық салаларын қамтитын ITECA компаниясымен жүргізілетін, 
көрмелердің көлемді базасы арқылы жіберіледі. 

 Көрме шақыру билеттерінде , мәртебесін көрсете отырып, серіктес логотипін орналастыру. 
Шақыру билеттерінің жалпы таралымы 5000 билет. 

 
5. Келушілерді тіркеу аймағы  
Көрмені өткізу барысында көрме павильонының кіреберісінде тіркелім тіреуіштері жұмыс істейді, 
ол мақсатты аудиторияны қамту тарапынан стратегиялық маңызды объект болып табылады. 
Келуші- мамандарды міндетті түрде тіркеу қажет.  

 Серіктес Логотипі, сондай-ақ  Серіктестің фирмалық бейнелемесімен ұсынылған жарнама 
тасымалдағыштары (стикерлер, постерлер) тіркелім тіреуіштерінің панельдерінде 
орналасқан. 

 Серіктес Логотипі көрме барлық келушілерінің бейдждеріне басылған. 
 Серіктес Логотипі көрме келушілерінің тіркеу нысанына басылған. 
 Ресми көрме пакеттерінің бір жағына (пакеттер ұйымдастырушылырамен әзірленеді) 

Серіктестің эксклюзивті жарнама макеті орналастырылады (толық жолақ).  
 Көрме келушілеріне тіркелім тіреуішінен Серіктестің жарнама 

материалдарын(парақшалар, буклеттер, кәдесыйлар ж.т.б.) үлестіру.  
 
6. Бизнес орталығы, Баспа орталығы, Семинар бөлмесі  
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 ShymkentBuild көрмесінде Бизнес және Баспа орталығы, сондай-ақ Семинар бөлмесі жұмыс 
істейді. Семинар бөлмесінде көрменің ресми іс-шаралары, сондай-ақ іскерлік келіссөздер 
жүргізіледі. Көрменің Бизнес және Баспа орталығы барлық қажетті коммуникация құралдарымен 
жабдықталған және БАҚ өкілдерінің онлайн режіміндегі жұмысына арналған. 
  

 Серіктес макетімен плакаттарды семинар бөлмесіне, бизнес және баспа орталықтарына 
орналастырылуы.  

 Серіктеске семинар бөлмесінін, бизнес және баспа орталықтарын өзінің жарнама 
бейнелемесімен рәсімдеуге мүмкіндік беріледі  

 Серіктестің ақпараттық материалдары семинар бөлмесінде, бизнес және баспа 
орталықтарында орналастырылады 

  
7. Қосымша мүмкіндіктер 

 Серіктес Логотипі көрменің ресми ашылуында сахна арты баннерлерінде орналасқан. 
 Серіктестің жаңалықтары және хабарламалары  көрме туралы мақалаларында және 

баспасөз хабарламаларында, ғаламтор және баспа ресурстарында орналастырылады. 
 
* Ұйымдастырушылар іс-шараның бас серіктестігі шеңберінде ShymkentBuild 2019 көрмесінде 
жарнамалық қамту бойынша Серіктестің басқа да мүмкіндіктерін және ұсыныстарын қарауға 
дайын. 
 

ShymkentBuild көрмесінің серіктесі болу үшін және қосымша ақпарат алу үшін 
ұйымдастырушыларға хабарласыңыз.  
Анастасия Кадацкая 
Көрме басшысы 
e-mail:  ak@iteca.kz  
тел: +7 (727) 258 34 34 (іш. 205) 
+ 7 777 328 29 59 
 

mailto:ak@iteca.kz

