
TAPKITE AUKSINIU RĖMĖJU!



LAPKRIČIO 17-18d.

Radisson Blu Vilnius.
Konstitucijos Pr. 20

- Investuotojai
- Kolekcionieriai
- Edukacinė programa
- Susitikimas su dalyviais

MS Vilniaus tarptautinė monetų mugė'18
tai pirmasis tarptautinis numizmatikos renginys Baltijos šalyse! 

Renginio misija puoselėti numizmatikos tradicijas bei skatinti investicijas į 
kolekcinius objektus ir kitus tauriuosius metalus tiek Lietuvoje, tiek regione. 

Maloniai kviečiame pradedančiuosius ir profesionalius numizmatus 
dalyvauti renginyje ir turiningai praleisti laisvalaikį drauge!

MILLENIUM STATE - tai pirmoji specializuota 
numizmatikos platforma kolekcionieriams. PIRKITE ir 
PARDUOKITE retas monetas, banknotus, medalius, 
ordinus kiekvieną dieną pasauliniu mastu! 
Millenium State platforma bus pristatyta renginio metu.

Renginio organizatorius:

https://millenium-state.com

APIE MUS

https://ms-coin-fair.com

Geoffrey Winstein
CEO & Founder



RENGINIO PRIVALUMAI:

- LENKIJOS
- RUSIJOS
- VOKIETIJOS
- PRANCŪZIJOS
- ITALIJOS
- LATVIJOS
- ESTIJOS
- SKANDINAVIJOS

ir daug kitų!

VILNIUS

IKI PASIMATYMO 
RENGINYJE!

Nauja klientų auditorija;
Platus kolekcinių prekių 
asortimentas;
Edukacinė programa;
Verslui draugiška aplinka;
Žemos kainos;
Renginio organizatoriai - patyrę 
numizmatikos profesionalai;
Puiki vieta naujiems potyriams;
Tarptautiniai klientai iš:



Renginys suteikia kolekcininkams unikalią 
galimybę išvysti gausybę įvairių monetų, medalių, 
banknotų ir ordinų, taip pat sužinoti, kaip monetos 
atrodys netolimoje ateityje ir kaip išvengti klastočių 
ir jas identifikuoti. 

Renginio sesijų ir diskusijų metu tikimasi aptarti 
tokias temas: kaip įkainoti kolekcijas, kaip rasti 
patikimą dilerį investicijoms ar įkainojimui, kaip 
pirkti ar parduoti auksą ir jo rinkos dinamika, 
kaip sukurti profesionalų portfolio su vertės 
augimu ateityje ir kt. 

Investavimas į tauriuosius metalus ir kitus 
kolekcinius objektus yra itin aktuali tema 
šiuolaikinėje nestabilioje pasaulio ekonomikos ir 
politikos aplinkoje, tad šios temos bus detaliai 
analizuojamos mugės metu. Su investicijomis į 
kolekcinius objektus susijusius klausimus, monetų 
mugės dalyviai pateiks paprasta ir suprantama 
forma, kuri yra aiški plačiajai visuomenei. 

Monetų mugės metu lankytojai bus kviečiami 
dalyvauti įvairiose veiklose, bandyti sėkmę 
loterijose, žaidimuose, kūrybinėse dirbtuvėse, 
taip pat gausu veiklos bus ir vaikams.

RENGINIO METU DIDŽIAUSIAS DĖMESYS SKIRIAMAS:

KOLEKCIONIERIAI

INVESTUOTOJAI

EDUKACINĖ PROGRAMA

GERAI PRALEISTI LAIKĄ



Didžiausias 12m2 stendas pasirinktoje ekspozicijos erdvėje;
Mobilusis 100x200cm stendas su išskirtiniu dizainu;
Reklama renginio kataloge (1 A4 dydžio puslapis);
Prezentacija konferencijų metu (apie 30min.);
Reklama pagrindiniame ekrane, esančiame renginio salėje;
FACEBOOK reklamos kampanija (vertė 300 eur);
Jūsų logotipas renginio tinklalapyje;
Jūsų logotipas ant renginio svečiams skirto maišelio;
Video prezentacija apie Jūsų įmonę;
Straipsnis MS platformos bloge bei renginio puslapio naujienų skiltyje;
Metinė prenumerata Millenium State platformoje;
Jūsų reklama MS platformos bei monetų mugės naujienlaiškiuose.

Kaina nurodyta be PVM (21%)

AUKSINIO RĖMĖJO
PAKETĄ SUDARO:

Norite tapti auksiniu rėmėju? Susisiekite ir mes viskuo pasirūpinsime!

3 500 EUR



Millenium State - MSRecto et verso UAB 
P.O. Box 574, LT-01047 
Vilnius, Lietuva
Tel.:  +370 6 84 94 283
ms-coin-fair@millenium-state.com

Jei turite daugiau klausimų, 
prašome susisiekti:

ORGANIZATORIUSKONTAKTAI

https://ms-coin-fair.com


