Wykonujemy i montujemy reklamę oraz
nietuzinkowe stoiska targowe skrojone
na miarę - w Polsce i za granicą.

Profesjonalistami

Wszechstronni
Zapewniamy kompleksową obsługę poczynając od stworzenia logo, po projekty
przestrzeni prywatnej, publicznej i targowej.

Zawodowymi i zdolnymi architektami,
projektantami oraz grafikami. Projektujemy dla
Was wnętrza, stoiska targowe oraz grafikę 2D.

Kompleksowi
Montażystami

Posiadamy własne zaplecze produkcyjne:
stolarnię, lakiernię, drukarnię... Współpracujemy
wyłącznie z zaufanymi partnerami.

Montujemy projektowane i produkowane
przez nas fototapety, logotypy przestrzenne,
stoiska targowe i inne formy reklamy.

Elastyczni
Firmą rodzinną
GoExpo założyło małżeństwo, które
wraz z rozwojem firmy powiększyło
ją o grono zdolnych ludzi, którzy
teraz tworzą rodzinę GoExpo.

Do każdego podchodzimy indywidualnie GoExpo dostarcza klientom to czego potrzebują,
za cenę, która oddaje wartość ich korzyści.

KIM JESTEŚMY?

Solidnymi
wykonawcami

Stoiska targowe i wystawy są naszą główną specjalizacją.
Niezależnie od tego czy posiadasz małą czy dużą firmę,
czy potrzebujesz stoiska na raz czy na 100 razy w roku,
dołożymy starań abyś się zawsze świetnie prezentował.
Oferujemy projekty i druk grafik, projekty techniczne
i wizualizacje 3d. Tworzone przez nas stoiska
można zarówno wynająć jak i zakupić z możliwością
magazynowania oraz pełnej obsługi przez naszą firmę.
Jesteśmy samowystarczalni, nie korzystamy
zusług podwykonawców, co pozwala nam zachować spójność oraz
wysoką jakość wykonanych przez nas stoisk

STOISKA TARGOWE

Projekty stoisk

STOISKA MODUŁOWE

Wygoda i elastyczność
Nasze stoiska mogą być zaprojektowane w technologii
modułowej. Dzięki temu mogą być one wykorzystywane
wielokrotnie, niezależnie od zmian w przydzielonym
metrażu podczas różnych eventów.
Dodatkowo to samo stoisko może w zależności od
potrzeby zostać zmontowane zarówno w wersji
szeregowej, narożnej czy półwyspowej.

Realizacja jednego z wielu wariantów

Wizualizacje możliwych układów

Korzystając z usług GoExpo możesz być pewien, że
zajmiemy się wszystkim co związane z udziałem w
targach/evencie. Nad każdym z etapów powstawania
stoiska pieczę sprawuje zespół profesjonalistów z dużym
doświadczeniem oraz wykształceniem architektonicznym.
Aby zapewnić Klientowi maksymalną wygodę i pewność,
że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik GoExpo
sprawuje nadzór również nad kwestiami takimi jak kontakt
z organizatorami eventu, produkcja, konfekcja i dostarczenie
materiałów reklamowych Klienta na wskazane miejsce.
GoExpo zajmuje się też zatrudnieniem profesjonalnych
hostess, barmanów oraz baristów do obsługi stoiska. Dział
kreatywny pomoże też dobrać i przygotować atrakcje
dodatkowe, jak fotolustra, google VR czy catering.
Umożliwiamy też wyposażenie w sprzęt audiowizualny.

KOMPLEKSOWE USŁUGI

Kompleksowość obsługi eventu

Marka GoExpo STORE świadczy usługi związane z magazynowaniem stoisk i rzeczy firmowych. Duża powierzchnia hali pozwala dobrać
odpowiednią dla każdego powierzchnię magazynową. Lokalizacja na terenie Warszawy ułatwia dostęp do materiałów
i szybki transport.
Stoiska przechowujemy na specjalnie przystosowanych do tego regałach. Oferujemy też dodatkowe usługi jak czyszczenie, zabezpieczanie,
renowacja czy modernizacja stoiska. Doświadczona ekipa montażystów z przyjemnością zawiezie i zamontuje stoisko na targach w Polsce i
za granicą. Oferujemy także składowanie materiałów reklamowych, ich inwentaryzowanie, wydawanie towaru i organizację wysyłek i dostaw.

Powierzchnia
magazynowa
ponad 500 mkw

Pełne
ubezpieczenie OC i
od wszystkich ryzyk

Składowanie
na specjalnie
przystosowanych
regałach
i w skrzyniach

Całodobowa
ochrona obiektu
7 dni w tygodniu

Możliwość wydania
towaru 24h 7 dni
w tygodniu - także
w święta

MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

GoExpo store

GADŻETY REKLAMOWE

Zaprezentuj się!
GoExpo oferuje swoim klientom nie tylko możliwość
zaprezentowania firmy poprzez unikalne stoiska targowe,
ale również wysokiej jakości gadżety reklamowe
dostępne przez cały rok, dzięki którym Twoje firma
na dłużej zostanie w pamięci odwiedzających.
Zapewniamy zarówno dobór jak i wykonanie i dostarczenie
najróżniejszych upominków, od słodyczy i długopisów po
ekskluzywne kalendarze, pióra czy gadżety elektroniczne.

Zestawy prezentowe
Każdy lubi dostawać prezenty. W GoExpo zajmujemy
się także konfekcją unikatowych zestawów prezentów,
które możesz wręczyć swoim odwiedzającym, aby
mieć pewność, że zapamiętają Twoją markę.

Projektujemy kompleksowe identyfikacje wizualne, od
logotypu i kolorystyki po wszelkie korporacyjne druki.
Zapewniamy profesjonalny skład DTP oraz przygotowanie
do druku i wykonanie wszelkich materiałów graficznych.
Przygotujemy katalogi, ulotki, plakaty, reklamy
wielkoformatowe, oklejamy auta i lokale użytkowe,
tworzymy litery przestrzenne, kasetony, materiały POS.
Obecnie technologia pozwala na zastosowanie
wszechstronnych rodzajów druku i dodatkowych
uszlachetnień, każde
mające odrębne wymagania odnośnie
przygotowania grafiki.
Graficy GoExpo desing są na bieżąco z obowiązującymi
trendami, aktualizujemy swoją wiedzę i umiejętności
biorąc udział w targach i szkoleniach - wszystko by
Państwa reklama była nowoczesna i by ekspresowo,
bez pomyłek przejść przez etap produkcji.

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 2D

Produkcja reklamy

PORTFOLIO

Całość prezentowanej broszury stanowi własność GoExpo Marcin Abramowski i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana
lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody GoExpo Marcin Abramowski

