XIX Festiwal Fantastyki Falkon 2018
Strona internetowa
www.falkon.co

Organizator

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”
ul. Lwowska 12
20-128 Lublin
Numer KRS: 0000012817
Falkon to ogólnopolska, interdyscyplinarna impreza kulturalna o profilu związanym z szeroko pojętą fantastyką. Jako jedna z największych i najważniejszych tego typu imprez w Polsce rokrocznie zbiera pozytywne opinie. W tym roku spodziewamy się przybycia około
10 000 uczestników.
W programie znajdują się liczne atrakcje poświęcone literaturze, filmowi, komiksowi, grom, muzyce i sztuce o tematyce fantastycznej, w tym spotkania z polskimi i zagranicznymi twórcami.

Statystyki uczestników:
Liczba uczestników w 2017 r.
9 400

Uczestnicy ze względu na płeć:
31,6% Kobiety
68,4% Mężczyźni

Uczestnicy ze względu na wiek:
3% 0 – 9 lat
5% 10 – 12 lat
18% 13 – 15 lat
23% 16 – 18 lat
23% 19 – 24 lat
14% 25 – 30 lat
10% 31 – 40 lat
6% 41 lat i więcej

Uczestnicy ze względu na miejsce zamieszkania:
41% Lublin
22% województwo lubelskie (bez Lublina)
37% inne województwa

Termin tegorocznej edycji:
12-14 października 2018 r.

Miejsce:

Targi Lublin
ul. Dworcowa 11
20-406 Lublin

Stoiska Handlowe
Oferujemy Państwu możliwość zorganizowania stoiska handlowego lub reklamowego. Są one
budowane na „wyspach” o łącznej powierzchni 100 m2 każda. Aby wykupić stoisko, prosimy o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do Organizatora odpowiedzialnego za
kontakt.

Cennik stoisk
Stoisko MINI

4m2, 1 stół, 1 krzesło, 1 bilet*, wpis do katalogu wystawców**
Cena: 500 zł

Stoisko MEDIUM

6m2, 2 stoły, 2 krzesła, 2 bilety*, wi-fi, wpis do katalogu wystawców**
Cena: 800 zł

Stoisko STANDARD

9m2, 3 stoły, 3 krzesła, 3 bilety*, wi-fi, wpis do katalogu wystawców**
Cena: 1200 zł

Stoisko LARGE

Stoisko o powierzchni większej niż 9m2 – cena do uzgodnienia, orientacyjnie cena wyjściowa to
około 130 zł m2.

Dodatkowe świadczenia wystawiennicze:

- dodatkowe krzesło – 25 zł
- dodatkowy stół – 50 zł
- dostęp do prądu*** – 100 zł
- dodatkowe oświetlenie – 50 zł
- stoisko narożne – 250 zł
- dodatkowy bilet – 50 zł
- dostęp do wi-fi – 50 zł
- podwieszenie aplikacji reklamowej nad stoiskiem – cena do uzgodnienia w zależności od wagi
i wielkości – od 200 zł
- stoisko o wysokości przekraczającej 3m2 – indywidualna wycena biorąca pod uwagę wielkość
ingerencji w przestrzeń targową

Stoisko GAMES ROOM

3 zestawy (stół + 4 krzesła) – 500 zł
5 zestawów (stół + 4 krzesła) – 800 zł
10 zestawów (stół + 4 krzesła) – 1100 zł
Ta strefa jest umieszczona na terenie Games Roomu i służy jedynie do prezentowania gier
bez prądu.

ZABUDOWA TARGOWA

Istnieje możliwość zamówienia zabudowy targowej. W takim przypadku do kosztów należy
dodać 100 zł/m2

NAMIOTY

Istnieje możliwość umieszczenia stoiska w namiocie. Oferujemy namioty o wymiarach 4 m2
i 6 m2 – do kosztów stoiska należy dodać 150 zł / namiot.

Dodatkowe świadczenia (inne):
- Czarno-biała reklama w informatorze
(katalogu, który otrzymuje każdy uczestnik)
• cała strona – 800 zł
• 1/2 strony – 450 zł
• 1/3 strony – 300 zł

- Kolorowa reklama w informatorze
(katalogu, który otrzymuje każdy uczestnik)
• cała strona – 1600 zł
• 1/2 strony – 900 zł
• 1/3 strony – 600 zł

- Insertowanie ulotek do katalogu otrzymywanego przez każdego uczestnika

– 2000 zł

- Reklama na stronie internetowej festiwalu (1 tydzień):
• baner strona główna – 200 zł
• baner podstrona – 100 zł

- Reklama na ekranach na terenie targów (8 ekranów, około 8000 wyświetleń)
• do 10 sekund – 500 zł
• do 30 sekund – 1000 zł

- Logotyp na smyczach (10 tys. szt.) – cena do uzgodnienia.
- Lokowanie produktu w materiałach promocyjnych tj. banery reklamowe
– cena do uzgodnienia.

- Punkt programu – cena do uzgodnienia.
- Dodatkowe wejściówki – 50 zł/os.
- Reklama na wejściu do hali (baner na elewacji budynku)
• 1 segment (7x2 poziomo) – 2 000 zł
• 2 segmenty – 3 500 zł
• 4 segmenty – 7 000 zł

- Baner podwieszony w hali wystawców:
• 1 segment (2x5 poziomo) – 1 500 zł
• 2 segmenty – 2 500 zł

W przypadku rezerwacji stoiska wymagane jest przesłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego na adres:
wystawcy@falkon.co.
Wszystkie ceny podane w niniejszej ofercie są cenami brutto.
Organizator Festiwalu ma możliwość wystawienia faktury VAT (zw).
Dla każdego wystawcy zapewniamy darmowy parking obok hali wystawców.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
wystawcy@falkon.co
Grzegorz Persona – 790514005
Krzysztof Księski – 502998973
Piotr Dymek – 730007726

*Bilet pełny – uprawnia do uczestnictwa w całym festiwalu
**Wpis do katalogu wystawców – publikacji, którą otrzymuje każdy uczestnik festiwalu
***Podłączenie zwykłe, możliwość podpięcia do zasilania standardowych urządzeń elektrycznych na stoisku typu: laptop, kasa fiskalna itp. W przypadku chęci podłączenia urządzeń bardziej
energochłonnych koszt podłączenia elektrycznego ustalany jest indywidualnie.

Fot. z arch. Falkon, Cytadela Syriusza, Zbigniew Wójcik, Marcin Środek, Zły Janek

