
4-7 lutego 2020, Poznań 

Największe targi budownictwa w Europie Środkowo-Wschodniej 

Prezentacja najlepszych 

propozycji i realizacji 

projektowych 100 pracowni 

architektonicznych 



1m/ARCH to wyjątkowy projekt promujący architekturę i wspierający integrację projektantów  

z inwestorami, tworzący unikatowy w swojej formie przegląd aktualnych trendów, stylów  

i najnowszych rozwiązań proponowanych przez ca 100 pracowni architektonicznych. 

 

Architekci prezentują swoje wyjątkowe realizacje i tworzą punkty konsultacyjne, gdzie prowadzą 

rozmowy z potencjalnymi inwestorami, osobami szukającymi niestandardowych rozwiązań 

architektonicznych oraz producentami i dystrybutorami materiałów budowlanych obecnymi  

na targach BUDMA.  

1m/ARCH to doskonałe miejsce prezentacji FIRMY PRZYJAZNEJ ARCHITEKTURZE wśród 

architektów oraz ich projektów, jak również osób zainteresowanych produktami wysokiej jakości  

i niecodziennym designem. 



DZIAŁANIA PROMOCYJNE  

– materiały drukowane 

Vademecum Zwiedzających – mapa targów, katalog wystawców, nakład  
ok. 40 000szt. 

Plakaty/potykacze – informacja o lokalizacji wydarzeń architektonicznych 

Informacja o Partnerze wydarzenia w informatorze dedykowanym architektom – 
BUDMA Architektonicznie, nakład ok. 10 000 szt.  

Informacja o Partnerze w katalogu pracowni architektonicznych 1m/ARCH – 
nakład ok. 3 000 szt.  

Dedykowane bezpłatne zaproszenia na targi BUDMA i wystawę 1m/ARCH,  
z logotypem Partnera  

 

 

PAKIET PARTNERA – 5000 zł 



Informacja na temat Partnera wydarzenia na stronie internetowej targów BUDMA 
– ok. 120 000 UU miesięcznie (listopad – luty) 

Posty sponsorowane – fanpage targów BUDMA (ok. 6500 fanów) 

Newslettery MTP - baza architektów ok. 5000 rekordów 

Dodatkowa opcja: film promocyjny Partnera – ekspozycja na kanale Youtube i FP 
targów BUDMA, materiał przesłany przez Partnera 

PAKIET PARTNERA – 5000 zł 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  

– materiały on-line 



Ekrany LED – informacja o wydarzeniu oraz logotyp Partnera na ekranach LED na 
terenie targów 

Ekspozycja roll-upu / ścianki promocyjnej w ramach ekspozycji 1m/ARCH 

Logotyp Partnera na elementach ekspozycji projektu 1m/ARCH 

Możliwość przekazania uczestnikom pakietu promocyjno-informacyjnego Partnera 

PAKIET PARTNERA – 5000 zł 

– materiały off-line 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  



– materiały prasowe, promocja zewnętrzna 

Informacje prasowe - publikacja w magazynach drukowanych (wydanie 
grudzień/styczeń) oraz stronach internetowych, m.in. w: 

BUILDER, Zawód:Architekt, InfoArchitekta.pl, Architektura i Biznes, Budujemy Dom, ARCH, 
Murator 

Posty zamieszczane na Fanpage’ach współpracujących mediów 

Serwis foto – dokumentacja fotograficzna 1m/ARCH 

PAKIET PARTNERA – 5000 zł 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  



 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 

Violetta Pastwa  

tel. 61 869 26 87; kom.  603 413 094 

e-mail: violetta.pastwa@mtp.pl 
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