
WORD EEN GOUDEN SPONSOR!



17-18 NOVEMBER

Radisson Blu Vilnius. 
Konstitucijos Av. 20

- Investeerders
- Verzamelaars
- Educatief programma
- Netwerken

MILLENIUM STATE - de eerste numismatische 
marktplaats voor verzamelaars. KOOP EN VERKOOP 
wereldwijd zeldzame munten, bankbiljetten, medailles 
en versieringen. Millenium State marktplaats zal 
worden gepresenteerd tijdens de beurs!

De beursorganisator:

https://millenium-state.com

OVER ONS

https://ms-coin-fair.com

Geoffrey Winstein
CEO & Founder

MS Vilnius International Coin Fair 2018
is een numismatische beurs van munten, medailles, beleggingsgoud, 

bankbiljetten, accessoires, edele metalen en decoraties.
 

Het is de eerste internationale numismatische gebeurtenis van deze 
omvang in de Baltische staten. Het doel van het evenement is om de beste 
numismatische tradities in de regio te promoten en investeringen in edele 

metalen en waren van verzamelaars aan te moedigen. 

We verwelkomen beginners en professionals in numismatiek, 
verzamelaars, dealers en particulieren die op zoek zijn naar veilige en 

betrouwbare investeringen.



VOORDELEN VAN DE BEURS:

- POLEN
- RUSLAND
- DUITSLAND
- FRANKRIJK
- ITALIË
- LETLAND
- ESTLAND
- SCANDINAVIË

en nog veel meer!

VILNIUS

TOT BINNENKORT 
OP DE BEURS!

Nieuw publiek;
Een breed scala aan 
verzamelobjecten;
Educatief programma;
Bedrijfsvriendelijke omgeving;
Lage kosten;
Organisatoren van het 
evenementen - professionals 
op numismatisch gebied;
Prachtige bestemming;
Internationale klanten van:



De beurs biedt verzamelaars een unieke 
gelegenheid om vertrouwd te raken met een 
rijke selectie munten, medailles, bankbiljetten of 
versieringen, en om te leren hoe munten er in de 
nabije toekomst uit zullen zien en wat de 
conceptueel nieuwe methoden voor het 
beschermen tegen valse munten.

Verschillende informatiesessies en discussies tijdens 
het evenement zullen de volgende vragen 
beantwoorden: hoe een verzameling te beoordelen; hoe 
u een betrouwbare dealer kunt vinden voor een 
investering of schatting; hoe goud te kopen en 
verkopen volgens de dynamiek van de markt; hoe een 
professionele portefeuille te creëren met toenemende 
waarde; onder zoveel anderen.

Investeringen in edelmetalen en verzamelobjecten 
zijn momenteel actuele onderwerpen in een 
onzekere wereldeconomie.

De beurs benadert het investeringen in 
verzamelobjecten en edele metalen op een 
begrijpelijke en toegankelijke manier, wat ook 
aantrekkelijk is voor het grote publiek.

Tijdens de beurs zullen er veel verschillende 
activiteiten zijn, zoals loterijen, spelletjes, 
workshops en activiteiten voor kinderen.

TIJDENS DE BEURS LEGGEN WE DE FOCUS OP: 

VERZAMELAARS

INVESTEERDERS

EDUCATIEF PROGRAMMA

PLEZIER MAKEN



De grootste stand van 12 m2 op de gewenste tentoonstelling plaats;
Roll Up 100x200 cm met een speciaal ontwerp;
Advertentie in de beurscatalogus (1 pagina A4);
Presentatie in de conferentie (~ 30 min.);
Advertentie op het hoofdscherm van de tentoonstellingsruimte;
Betaalde FACEBOOK-campagne voor uw merk (waarde 300 eur);
Logo op de beginpagina;
Logo op de beurstas
Videopresentatie van uw bedrijf;
Artikel op het MS-platformblog en de beurs newsfeed;
1 YEAR Millennium-abonnement op het Millenium Stage-platform;
Uw advertentie op het MS-platform en de beurs nieuwsbrief.

GOLD SPONSORS
PAKKET BESTAAT UIT:

Wil je een gouden sponsor worden? Neem direct contact met ons op en wij zorgen voor alles! Prijs exclusief BTW (+ 21%)

3 500 EUR



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

Als u nog vragen heeft, neem dan 
contact met ons op:

ORGANISATORCONTACTEN

https://ms-coin-fair.com


