2022. OKTÓBER. 2 0. – 2 02 2 . NOVE MBE R. 10.

„TAL Á LKOZZU N K Ő SSZEL I SMÉT ”

Egyedülálló módon, online formában valósult meg az ÉLET ERŐ EXPO kiállítás az
egészségről, 2022. május 19. és június 9. között, ahol hiteles szakemberek és sztárvendégek segítettek eligazodni az egészséget
érintő legfontosabb kérdésekben.

A 28 000 egyedi látogatót vonzó esemény
komplex módon foglalkozott az egészséggel,
a nem csak tartalmában, hanem hangvételében is egyedi és színes rendezvényen, szakmai anyagok mellett szórakoztató tartalmak
is megjelentek.
Az ÉLET ERŐ EXPO több, mint egy kiállítás,
hiszen a látványos 3D standok, virtuális kiállító terek mellett előadásokat, kerekasztalbeszélgetéseket, LIVE műsorokat tekinthettek
meg a látogatók, kvízeket, teszteket tölthettek ki, e-learning oktató anyagokon keresztül
tájékozódhattak a betegségekről, emellett
próbára tehették szerencséjüket a nyereményjáték sorsoláson.

IDÉN ÚJABB KIÁLLÍTÁST TERVEZÜNK,
2022. OKTÓBER 20. – NOVEMBER 10. KÖZÖTT.

CSATLAKOZZON ÖN IS KIÁLLÍTÓKÉNT
A RENDEZVÉNYHEZ!

FILOZÓFIÁNK

CÉLKÖZÖNSÉG

Egészségünk megóvása és karbantartása életünk egyik legfontosabb feladata, a
minőségi élet egyik alappillére. A rohanós
hétköznapokban igazi kihívás odafigyelni
önmagunkra és valóban egészségtudatos
életet élni.

A májusi Expo 28 000 egyedi látogatójának
57%-a nő, 43% férfi volt. A kampány során
az idősebb korosztály mutatott nagyobb
érdeklődést a konferencia iránt, jól látható, hogy az általános trendektől eltérően itt
a 65+ és az 55-64 korosztály képviseltette
magát leginkább. Az Expo résztvevőinek
65%-a 45 év feletti.

A magyar felnőttek átlagosan 6,6 órát töltenek el képernyő előtt, ebből napi 3-4
órát interneteznek szabadidejükben. Az
egészségügyi információkat a kétharmaduk a világhálón szerzi be, általában
egészségportálokon és a kereső rendszereken keresztül.
A magyar egészségügy jelenleg egy hatalmas átalakuláson megy keresztül, az átlagemberek számára mégis az a legfontosabb kérdés:
„Kihez forduljak? Mit tegyek?”

Az elmúlt évek történései is azt mutatják,
hogy az emberek számára kiemelten fontos lett az egészségügyi állapotuk megfelelően tartása. Ezt alátámasztja a komoly
érdeklődés az ÉLET ERŐ EXPO debütáló
rendezvénye iránt, amely kiváló lehetőséget biztosít a kiállítók számára ennek
a korosztálynak a megszólaltatásához.

43%

57%

Az ÉLET ERŐ EXPO azért jött létre, hogy legyen három hét, amikor van kihez fordulni, amikor az érdeklődők választ kaphatnak
ezekre a kérdésekre. Három héten át hiteles szervezetektől, egészségügyi szolgáltatóktól, szakemberektől tájékozódhatnak,
olyan témákban, mint kardiológia, cukorbetegség, testmozgás, túlsúly, onkológia,
egészséges étkezés, a nap 24 órájában.
Az Expo-n nincs sorbaállás, tülekedés
egy-egy népszerű kiállító, ismert szakértő vagy kedvezményes szolgáltató előtt.
Mindenki a saját otthonából, a kedvenc foteljéből vagy éppen kedvenc kávézójában
ülve látogathat el az expón részt vevő szolgáltatók kiállítói standjaira. Amellett, hogy
az expo önmagában is egy jelenős ismeretterjesztő, véleményformáló platform,
előre tervezetten hasznos oktatási programokban is kínál a látogatók számára.

28 000
EGYEDI FELHASZNÁLÓ

3 860 000
GOOGLE ADS MEGJELENÉS

AZ EXPÓRÓL

Az EXPO kiemelt célja, hogy a lehető legtöbb
ember számára ingyen elérhető segítséget
nyújtani saját egészségével kapcsolatban.
A látogatók egyszerűen, utazás, sorbaállás
nélkül, az otthonuk „kedvenc fotelük” kényelméből, a nekik legmegfelelőbb időpontban és ráadásul ingyenesen böngészhetnek
a „több tízezer virtuális négyzetméteren”
megvalósuló rendezvény programjaiból. A
szervezőknek a szakmaiság mellett fontos
szempont, hogy a látogatók szórakoztató és
közérthető módon juthassanak az egészségük szempontjából releváns információkhoz.
Az Expo látványos 3D standokkal, online
bejárható terekkel, csütörtökönként LIVE
műsorral, hasznos előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel és további izgalmas
programokkal, kvízjátékokkal, és értékes
nyereményjátékokkal várja a látogatókat.
Egészségügyi szakemberek mellett a témában hiteles sztárvendégek is megszólalnak
az EXPO műsoraiban.
A rendezvény szakmai előadói között olyan
szakembereket üdvözölhettünk, mint Domján
András, Dr. Pilling János, Matics Kata, Dr.
Ilku Lívia, Dr. Szócska Gábor, Dr. Újszászi
Bogár László, Dr. Gasparovszky Beáta, Al
Ghaoui Hesna, Dr. Szabó Bálint, Dr. Csupor
Dezső, Dr. László Dániel, Dr. Salamon Dániel, Dr. Fábian Katalin, Dr. Vértes András,
Dr. habil. Kósa István Ph.D. vagy Prof. dr.
Gellér László, Bernáth-Lukács Zsuzsa, valamint olyan szakmai szervezeteket, mint az
Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ), Semmelweis Egészségfejlesztési Iroda, Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala vagy a Magyar
Szexuális Medicina Társaság.

A májusi rendezvényen vendégünk volt többek
között Katus Attila fitnesz edző és életmód
tanácsadó, Völgyi Zsuzsi énekes, Hajdu Steve
színész és humorista, Fedor Kyra énekes-dalszerző, Németh Gábor „Némo” zenész.
A rendezvény kiállítói zónájában az Egészségkalauz, a Berlin Chemie / A . Menarini
Kft., a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a Novartis,
az OTP Egészségpénztár, a DayMed vagy a
RadiVert MR Diagnosztika Központ standjai
fogadták az érdeklődőket.
A kiállítói standok mellett az Expo tematikus
helyszínei is az érdeklődők rendelkezésére
állt, mint a jóga tematikájú Vivéka Zen Kert, a
lelki egyensúllyal foglalkozó Mentálhigiéniai
stand, a szexuális tabuk, a dohányzás, a drog
témakörét boncolgató Tabu stand, valamint
az Én egészségem standja. A VIP Lounge
virtuális egészségkiállításán a látogatóknak
lehetőségük volt megtekinteni Dávid Norbert
képzőművész Rezonancia tér kiállítását is.

EXPO TARTALMA

MEGJELENÉSI FELÜLETEK / ÉLET ERŐ EXPO I. statisztikái (május 19. – június 9.)
ÉLET ERŐ EXPO RENDEZVÉNYOLDAL / 28 015 egyedi felhasználó, 57 633 oldalmegtekintés,
FACEBOOK OLDAL / 330 134 egyedi látogató, 55 423 aktivitás, 80 536 videómegtekintés
HÁROM HÉT, MEGTÖLTVE TARTALOMMAL ÉS PROGRAMOKKAL / 3 live műsor, több mint 20
program, 50 előadásvideó és téma
HÁROM LIVE MŰSOR / 43 900 összmegtekintés
• Hiteles sztárvendégek
• Szakmai előadók
• Reklám elhelyezési lehetőség
• Koncert
• Előre felvett és megvágott tartalmak
KIÁLLÍTÓI HELYEK / 18 936 összmegtekintés, 64 125 kattintás
• 3D stand az Arany vagy afölötti kiállítóinknak
• Brandesített kiállítói microsite megjelenés valamennyi kiállítónak
• Kvízek/tesztek elhelyezése a kiállítói felületeken saját kiállítói feliratkozásra, adatgyűjtésre

MEGJELENÉSEK LOGÓVAL, BANNERREL / 3 860 000 Google Ads megjelenés a kampányban, 2 484 405 megjelenés médiapartner (Ringier) felületein
• Logó és brand elhelyezési lehetőség az Expo oldal felületein (banner)
• Logó, cégnév elhelyezés a kommunikációs anyagokban (Facebook, médiamegjelenések, Hírlevél)
• Kiemelt megjelenési lehetőség: névadó szponzor
EXTRA MEGJELENÉSI HELYEK / 8 nyeremény, közel 5 00 000 forint összértékben, 21 626
összkattintás a tematikus standokon, 75 500 előadás megtekintés, 3000 óra megtekintési
idővel
• Nyereményjátékban való részvétel (plusz aktivitás/logó, brand megjelenítési lehetőség, nyeremény felajánlás)
• Tematikus standok plusz megjelenési lehetőség (banner, cikk, link, videó elhelyezése)
• Előadás, e-learning oktatási anyagok elhelyezése az Expo Videótárában, Tudásközpontjában

KIÁLLÍTÓI CSOMAGAJÁNL ATOK
GYÉMÁNT FOKOZAT

Teljes megjelenési csomag, hatékony kommunikációs eszközökkel az
Expo elő- és utókommunikációjában és az Expo alatti kampányban.
Jelentős megjelenési lehetőséget biztosít a kiállítók számára: látványos
3D standdal, microsite-tal, extra LIVE műsor tartalom elhelyezéssel.

Megjelenés az Expo marketing kommunikációs felületein:
Facebook: poszt, logó, cégnév (3 db)
YouTube: logó, cégnév
Előkommunikációs oldal banner: kiemelt helyen, fekvő tájolású, 1125 x 245 px
Hírlevél: logó, cégnév (3 db)

Expo oldal:
•

Főoldal banner: kiemelt helyen, fekvő tájolású, 1125 x 245 px

•

Főoldal kiállítói stand blokk: 3D stand kép
megjelenítése

•

Főoldal partnereink blokk: logó

•

Kiállítói Zóna: 3D stand kép megjelenítés

Expo kiadvány:
•

Megjelenés az Expo kiadványban: 2/1 PR cikk vagy
1/1 hirdetés

•

Kuponmegjelenés
lehetőség

Kiállítói microsite megjelenés:
•

3D stand: brandesített, forgatható tárhatású stand, 5 db akciógombbal
(szöveg, kép, videó, link)

•

Kiállítói microsite: cégbemutató, imázsfilm, szolgáltatások bemutatása

•

Kiegészítő és szórakoztató elemek: kvíz, játék, interaktív termékkatalógus,
kereskedelmi akció, hírező modul beépítése (2 db)

•

Adatgyűjtési lehetőség a kiállítói oldalon: interaktív elemekkel
vagy Hírlevél beágyazással

Expo LIVE műsor:
Max. 30 másodperces reklámspot elhelyezése valamennyi LIVE műsorban
(3 megjelenés)
Opcionális részvétel a LIVE műsorban előre felvett előadással
vagy delegált szakértővel

Extra tartalmak elhelyezésének lehetősége:
Előadás az Expo videótárban, amely a teljes Expo ideje alatt megtekinthető
Logózott oktatási/tájékoztató anyag elhelyezése az Expo Tudástárban,
pdf formátumban (4 db)
Tematikus standok (Én egészségem, Tabu, Mentálhigiéniai stand):
kiállítói blokk a microsite-on (500 karakternyi szöveg + kép),
plusz banner (fekvő: 1125 x 440 px)

Statisztika átadása:
Az Expót követően részletes statisztika átadása a kiállítónak a látogatói adatokról.

Árajánlat
2 500 000 Ft + ÁFA

NÉVADÓSZPONZOR LEHETŐSÉG
Ha névadószponzor ként szeretne megjelenni az eseményen, kérjük vegye
fel velünk a kapcsolatot. Az üzenetbe írja be igényeit és mi válaszüzenetben
küldjük az igényeire szabott árajánlatunkat.
Címünk: info@zsiraf.hu

ARANY FOKOZAT

Hatékony kommunikációs eszközök az Expo alatt, valamint az elő- és utókommunikációs kampányban. Látványos 3D stand és tartalomelhelyezési lehetőségeket kínál a kiállítók számára.

Megjelenés az Expo marketing kommunikációs felületein:
Facebook: poszt, logó, cégnév (2 db)
YouTube: logó, cégnév
Előkommunikációs oldal banner: második helyen, fekvő tájolású, 275 x 275 px
Hírlevél: logó, cégnév (2 db)

Expo oldal:
•
•

Expo kiadvány:

Főoldal banner: második helyen,
fekvő tájolású, 1125 x 245 px

•

Főoldal kiállítói stand blokk:
3D stand kép megjelenítése

Megjelenés az Expo
kiadványban: 1/1 PR cikk

•

Kuponmegjelenés
lehetősége

•

Főoldal partnereink blokk: logó

•

Kiállítói Zóna: 3D stand kép megjelenítés

Kiállítói microsite megjelenés:
•

3D stand: brandesített, forgatható tárhatású stand, 3 db akciógombbal
(szöveg, kép, videó, link)

•

Kiállítói microsite: cégbemutató, imázsfilm, szolgáltatások bemutatása

•

Kiegészítő és szórakoztató elemek: kvíz, játék, interaktív termékkatalógus,
kereskedelmi akció, hírező modul beépítése (1db)

•

Adatgyűjtési lehetőség a kiállítói oldalon:
interaktív elemekkel vagy Hírlevél beágyazással

Expo LIVE műsor:
Max. 30 másodperces reklámspot elhelyezése a LIVE műsorokban (1 db megjelenés)

Extra tartalmak elhelyezésének lehetősége:
Előadás az Expo videótárban, amely a teljes Expo ideje alatt megtekinthető

Statisztika átadása:
Az Expót követően részletes statisztika átadása a kiállítónak a látogatói adatokról.

Árajánlat
1 500 000 Ft + ÁFA

EZÜST FOKOZAT

Hatékony kommunikációs eszközöket kínál a kiállító számára az Expo ideje alatt,
valamint microsite megjelenési lehetőséget a kiállítói zónában.

Megjelenés az Expo marketing kommunikációs felületein:
Facebook: poszt, logó, cégnév (1 db)
YouTube: logó, cégnév
Hírlevél: logó, cégnév (1 db)

Expo oldal:

Expo kiadvány:

Főoldal partnereink blokk: logó
Kiállítói Zóna: stand kép megjelenítés

Megjelenés az Expo kiadványban:
1/2 PR cikk
Kuponmegjelenés lehetősége

Kiállítói microsite megjelenés:
Kiállítói microsite: cégbemutató, imázsfilm, szolgáltatások bemutatása
Kiegészítő és szórakoztató elemek: kvíz, játék, interaktív termékkatalógus,
kereskedelmi akció, hírező modul beépítése (1 db)

Statisztika átadása:
Az Expót követően részletes statisztika átadása a kiállítónak a látogatói adatokról.

Árajánlat
500 000 Ft + ÁFA

BRONZ FOKOZAT

Specifikus témával rendelkező kiállítóknak ajánljuk, akik a meglévő
tematikus standokba illeszkedő tartalommal rendelkeznek
(Mentálhigiénia, Tabu, Én egészségem), a meglévő témákon standok
felül további tematikus stand ötletek is javasolhatók.

Megjelenés az Expo marketing kommunikációs felületein:
Facebook: poszt, logó, cégnév (1 db)
YouTube: logó, cégnév
Előkommunikációs oldal megjelenés logóval a partnerek blokkban
Hírlevél: logó, cégnév (1 db)

Expo oldal:

Expo kiadvány:

Főoldal partnereink blokk: logó

Kuponmegjelenés lehetősége

Megjelenés tematikus standon:
Tematikus standok (Én egészségem, Tabu, Mentálhigiéniai stand): kiállítói blokk a főoldalon (500 karakternyi szöveg + kép), plusz banner (fekvő: 1125 x 440 px)

Statisztika átadása:
Az Expót követően részletes statisztika átadása a kiállítónak a látogatói adatokról.

Árajánlat
200 000 Ft + ÁFA

K I E M E LT S T R AT É G I A I
PARTNERÜNK
A DayMed Kft. több mint 15 éve vezető szerepet tölt be egészségügyi aktivitások kidolgozásában és megvalósításában, amelyek
hatékony megoldásokat kínálnak gyógyszeripari partnerek, egészségügyi szakemberek
és betegek számára a jobb egészségügyi
eredmények elérésében. A betegtámogató
programok területén szerzett tapasztalataink
felhasználásával egészségnyereséget közvetítünk a legkülönfélébb terápiákban részesülő betegek számára.

SZERVEZŐ
A Zsiráf Csoport 30 éve van jelen a magyarországi marketing kommunikációs piacon; ez
idő alatt számtalan innovatív program, rendezvény, esemény, offline/online médium
életre hívásában vett részt. A cég 2016 óta
több sikeres online- even programot, expót
és trade- showt is lebonyolított, amelynek
lehetőséget adtak a folyamatos fejlődésre,
építkezésre.

1036. BUDAPEST, LAJOS U. 42
WWW.ZSIRAFKREATIV.HU
INFO@ZSIRAF.HU
+36 1 318 4246
+36 30 400 6896

