




https://www.youtube.com/watch?v=3W7b3j1KVq4&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=kaclbl7e_zg&feature=youtu.be


8 

Bloggers Zone online 24.02.2021 

czyli dedykowane wydarzenie online 

skupione wokół trendów wnętrzarskich na rok 

2021 kierowane do blogerów i architektów  

Bloggers Zone 25-28.05.2021 

czyli 4 dni ekspozycji na zaaranżowanej 

przestrzeni 200m2 równolegle z targami 

MEBLE POLSKA i HOME DECOR   

NOWOŚĆ ! 
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W ramach Bloggers Zone oferujemy: 

 Status partnera BZ 2021 

 Możliwość prezentacji wybranych mebli i dekoracji w aranżacji nawiązującej do trendów 2021, w przestrzeni BZ, 
przez cały czas trwania targów; zyskują Państwo dodatkową przestrzeń wystawienniczą 

 Możliwość prezentacji marki na śniadaniu prasowym/konferencji prasowej dla przedstawicieli świata mediów w 
branży wnętrzarskiej, czas trwania do 10 min, pierwszy dzień  wydarzenia + streaming online 

 Możliwość autoprezentacji marki i oferty w ramach prowadzonych spotkań i/lub warsztatów; dysponujemy 
również wybitnymi mówcami, ekspertami w dziedzinie designu i projektowania wnętrz, którzy na Państwa zlecenie 
zorganizują spotkanie; czas trwania spotkania do 2h + streaming online 

 Możliwość przekazania materiałów reklamowych oraz custom giftów dla uczestników konferencji 

 Dystrybuowanie materiałów reklamowych wśród odwiedzających strefę BZ 

 Liczne wzmianki na blogach i kanałach SoMe uczestników i gości BZ 

 Fotorelację i video z wydarzenia, przekazaną na zasadach niewyłącznej licencji; zdjęcia wykonane przez 
profesjonalnego fotografa w jakości do druku 

 Udział w wieczornym networkingu (drugi dzień targów, godz.18.00-21.00) 

 NOWOŚĆ! Możliwość promocji marki podczas Bloggers Zone online w dniu 24.02.2021, emitowanym jako 
wydarzenie online w kanałach SoME (FB Home Decor, Arena Design, Interiors Design Blog oraz FB marek biorących 
udział w BZ online) 

 W trakcie BZ online będzie realizowany program skupiony wokół aktualnych trendów we wnętrzach na rok 2021. 
Przedstawiciel marki będzie miał możliwość ‚promocji marki’ poprzez udział w wybranym panelu dyskusyjnym. 

 Możliwość publikacji 30 sekundowego spotu reklamowego wyświetlanego w trakcie przerw programowych 
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Dyrektor projektu Home Decor 

Kinga Dobrowolska-Baczkun  

tel. 691 021 458 

kinga.dobrowolska-baczkun@grupamtp.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun BLOGGERS ZONE 

Urszula Michalak 

tel. 728 380 928 

interiorsdesign.blog@gmail.com  




