
PIEDALĪŠANĀS BUVBAZE FORUMĀ 2018 

Partneru piedāvājums 



Foruma misija un uzdevumi 

Izstāstīt par svarīgākiem mājas būvniecības posmiem, 
populārākām problēmām, un risinājumiem 
 
Palīdzēt kompānijai atrast potenciālos sadarbības 
partnerus 
 
Piesaistīt kompānijai potenciālos klientus 
 
Foruma dalībniekiem piesaistīt lielu būvniecības 
auditoriju 
 
Iepazīties ar būvniecības apvienības ekspertiem 



Sadarbības partneri 



Vienīgais būvniecības jomas forums Latvijā par  

privātmājas būvniecības A līdz Z jautājumiem 

Projekta unikalitāte 



Izstādes Māja-
Dzīvoklis 2018 

apmeklētāji 

BuvBaze.lv mājas lapā 
reģistrēti dalībnieki 

Citu valstu 
pilsoņi 

Eksperti (dizaineri, 
būvnieki, inženieri, 

arhitekti un citi) 

Kompānijas 

Foruma auditorija 

Pasākumā uzstāsies: 10-12 
spīkeri par privātmājas 
būvniecības tēmu; iespējamām 
problēmām, un kā no tām 
izvairīties; noderīgiem 
padomiem un kontaktiiem. 

Plānotais foruma dalībnieku 
skaits: 500 dalībnieki 



FORUMA PROGRAMMA 



Ģenerālsponsora uzruna un pasākuma 
atklāšana 
 
Tēma: Zemesgabala izvēle 
 
Tēma: Projektēšanas posmi 
 
Tēma: Mājas pamats 
 
Kafijas pauze, furšets, izklaidējoša 
programma 

Foruma programmas saraksts 



Tēma: Privātās būvniecības kreditēšanas 
īpatnības 

 

Tēma: Karkasa mājas 

 

Tēma: Fasādes siltināšana 

 

Tēma: Jumta segumi 

 

Kafijas pauze, furšets, izklaides programma 

 

Foruma programmas saraksts 



Fasāžu un apdares darbi 

 

Apkure 

 

Dāvanu un diplomu pasniegšana, 
balvas, izklaides programma, kafijas 
pauze 

 

"Būvniecības diena uzņēmumiem" 

Foruma programmas saraksts 



Foruma norises vieta 

Ķīpsalas Izstāžu Halle (Ķīpsalas iela 8, Rīga), 2 stāva, konferenču zāle. 

Skatuve un auditorijas zāle (runātāju un sponsoru runa) 

Stendu zona (uzņēmumu roll up, individuālo konsultāciju stendi) 

Furšets 

Foto un video zona (intervijai) 



Foruma norises  vieta 



Piedāvājums partneriem 



Ģenerālais sponsors 

Kompānijas reklāmas Roll up 
izvietošana pasākuma laikā  

Kompānijas informācijas 
publicēšana preses relīzēs  

Reklāmas un konsultāciju 
stends  

Logo izvietošana  BuvBaze.lv 
lapā  

Galvenais baneris mājas lapā 
ar vairāk nekā 70 000 
apmeklētājiem mēnesī 

Logo izvietošana foruma web 
lapā  

E-pasta nosūtīšana visiem 
partneriem un kompānijām  

Reklāmas foto reportāža  

Video reportāža + intervija  

Logotipa un kontaktinformācija 
izvietošana uz izdales materiālu 
mapes vāka 

 

2000 € 



Ģenerālais sponsors 

Biļetes – 10 biļetes  

Logo uz foruma preses roll up 
(iedalīts pēc izmēra)  

Logo uz afišas, flajeriem, 
biļetēm  

Reklāmas afišas izvietošana 
(Pasākumos, Semināros)  

Reklāma biļešu servisā 

Reklāma radio (biļešu izspēle) 
– Radio Skonto 

Reklāmas bukleti pie 
BuvBaze.lv būvniecības 
partneriem 

Logo uz visiem pasākumā 
izsniegtiem diplomiem un 
citiem dokumentiem  

Dāvanas no kompānijas ar 
logo un iniciāļiem  

Iespēja uzstāties ar īsu uzrunu 

2000 € 



Spīkera runa līdz 20 minūtēm, 
5 minūtes atbildēm 

Kompānijas reklāmas Roll up 
izvietošana pasākuma laikā  

Kompānijas informācijas 
publicēšana preses relīzēs  

Reklāmas un konsultāciju 
stends  

Logo izvietošana  BuvBaze.lv 
lapā  

E-pasta nosūtīšana visiem 
partneriem un kompānijām  

Reklāmas foto reportāža  

Video reportāža + intervija   

Biļetes – 5 biļetes  

Logo izvietošana foruma 
web lapā  

Logotipa un 
kontaktinformācija 
izvietošana uz izdales 
materiālu mapes vāka 

 

Spīkera pakete 

500 € 



Logu uz afišas, flajeriem, 
biļetēm  

Reklāmas afišas izvietošana 
(Pasākumos, Semināros)  

Reklāma biļešu servisā 

Logo uz visiem pasākumā 
izsniegtiem diplomiem un 
citiem dokumentiem  

Dāvanas no kompānijas ar 
logo un iniciāļiem  

Spīkera izvietošana 
atsevišķā BuvBaze.lv mājas 
lapā - Eksperti 

Atsevišķa publikācija ar 
spīkera materiāliem 

Logo izvietošana uz 
pasākuma press-wall 

 

Spīkera pakete 

500 € 



Kompānijas reklāmas Roll up 
izvietošana pasākuma laikā  

Kompānijas informācijas 
norādīšana preses relīzēs  

Logotipa un kontaktinformācija 
izvietošana uz izdales materiālu 
mapes vāka 

Logo izvietošana  BuvBaze.lv lapā  

 

Reklāmas foto reportāža  

Video reportāža + intervija   

Biļetes – 3 biļetes  

Logo izvietošana uz pasākuma 
press-wall 

Logu uz afišas, flajeriem, 
biļetēm  

Reklāmas Afišas izvietošana 
(Pasākumos, Semināros)  

Dāvanas no kompānijas ar logo 
un iniciāļiem  

E-pasta nosūtīšana visiem 
partneriem un kompānijām  

Partnera pakete 

250 € 



Kompānijas reklāmas Roll up 
izvietošana pasākuma laikā 

  

Kompānijas informācijas 
publicēšana preses relīzēs  

 

Logo izvietošana  BuvBaze.lv 
lapā  

 

Reklāmas foto reportāža  

E-pasta nosūtīšana visiem 
partneriem un kompānijām  

Video reportāža + intervija   

Biļetes – 3 biļetes 

 

Logotipa un kontaktinformācija 
izvietošana uz izdales 
materiālu mapes vāka 

 

Mediju partneris 

500 € 



Logo izvietošana pasākumā 
press-wall 

Logu uz afišas, flajeriem, 
biļetēm  

Reklāmas afišas 
izvietošana (Pasākumos, 
Semināros)  

Reklāma biļešu servisā 

Logo uz visiem pasākumā 
izsniegtiem diplomiem un 
citiem dokumentiem  

Dāvanas no kompānijas ar 
logo un iniciāļiem  

Mediju partneris 

500 € 



Jūs varat paplašināt izvēlēto 
sponsorēšanas paketi: 

Video translācija ar reklāmas 
materiāliem 

 
 

Sēdvietu iezīmēšana 

Balvas un dāvanas 
konkursiem 
 

Papildinājumi 



• Lai pielāgotu sev izvēlēto paketi, kā arī pieteikt 
ekskluzīvu partnerību,  Jūs varat sazināties ar 
BUVBAZE FORUMS 2018 projektu vadītājiem: 

+(371) 28 44 86 86 

Sergejs Pislegins Ineta Miglane 

+(371) 28 44 84 99 

sergejs.pislegins@buvbaze.lv ineta.miglane@buvbaze.lv  

Kontakti 


