VILL DU SYNAS I ÅRETS
MEST ATTRAKTIVA TÄVLING?

Tusentals brudpar tävlar om chansen
att vinna sitt drömbröllop

Vill du få ut ditt varumärke och
dina produkter till tusentals
tävlande brudpar?
Som sponsor i Vinn ert drömbröllop ingår en bred exponering i Bröllopsfebers
samtliga kanaler samt i PR och marknadsföringsaktiviteter. Samtliga sponsorer i
vår tävling får följande rikstäckande exponering.

I VÅRA DIGITALA OCH
SOCIALA MEDIER
På Bröllopsfeber hemsida som bara under januari 2014
hade 28 000 unika besökare och 150 000 sidvisningar

BRÖLLOPSFEBERS FACEBOOKSIDA
MED ÖVER 2000 FÖLJARE
Vi lyfter fram varje enskilt bidrag med ett eget inlägg och
marknadsför tävlingen. Har du facebook? Självklart så
länkar vi.

NYHETSBREV
Vi skickar löpande ut nyheter om Bröllopsfeber och alla
våra aktiviteter och presenterar då Vinn er drömbröllop
flera gånger under året, både inför mässan, under samt
med uppföljning av tävlingen efter mässan.

Nytt
för i år!
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Alla våra besökare har
fått vår app skickad till sig.
Appen är ett helt nytt sätt
att nå ut till ännu fler brudpar. Långt före mässornas
start så lyfter vi fram tävlingen och vinsterna samt
uppdaterar kontinuerligt
med spännande nyheter.

På mässorna

Vi marknadsför tävlingen överallt. Med skyltar och affischer uppmanar
vi besökarna att tävla och presenterar alla vinster.
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I VARJE SPONSORS MONTER
Vi ombesörjer skyltar till samtliga utställande sponsorer
att sätta upp i montern och visa för alla brudpar sin medverkan i en av de största tävlingarna.

PÅ VARJE TÄVLINGSDATOR
Vi presenterar alla fantastiska vinster för alla tävlande.
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EGEN MONTER PÅ MÄSSAN
För att möjliggöra för ännu fler tävlande har vi reserverat
en hel monter till tävlingen. Där har vi självfallet skyltat
upp och presenterar alla priser
FOTO: LINUS MORALES

Vi lyfter fram tävlingen och de fantastiska vinsterna.

VI ÄR MED I

Vinn ert
DRÖMBRÖLLOP
DESSUTOM….
UPPFÖLJNING EFTER TÄVLINGEN
Vi följer upp med annonsering av vinnarna och
tävlingen med sina vinster på Bröllopsfebers hemsida
samt facebooksida.

Vill du vara med i årets
mest uppskattade tävling 2015?

Lämna din intresseanmälan idag!

