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- Inwestorzy
- Kolekcjonerzy
- Program edukacyjny
- Spotkanie uczestników

Vilnius International Coin Fair'18
to pierwsze międzynarodowe wydarzenie numizmatyczne w krajach 

bałtyckich!  

Misją wydarzenia jest wspieranie tradycji numizmatyki i promowanie 
inwestycji w przedmioty kolekcjonerskie i inne metale szlachetne 
zarówno na Litwie, jak iw regionie. 

Serdecznie zapraszamy zarówno początkujących, jak i profesjonalnych 
numizmatyków do wzięcia udziału w wydarzeniu i wspólnego 
spędzania wolnego czasu!

MILLENIUM STATE to pierwsza specjalistyczna platforma 
numizmatyczna dla kolekcjonerów. KUPUJ I SPRZEDAWAJ  
wyjątkowe monety, banknoty, medale i ordery każdego dnia  
na całym świecie! Platforma Millenium State platforma 
zostanie zaprezentowana podczas wydarzenia.

Organizator wydarzeń:

https://millenium-state.com

O NAS

https://ms-coin-fair.com

Geoffrey Winstein
CEO & Founder



PLUSY WYDARZENIA:

- Polski
- Rosji
- Niemiec
- Francji
- Włoch
- Łotwy
- Estonii
- Skandynawii

i wiele innych!

WILNO

DO SPOTKANIA 
NA WYDARZENIU!

Nowa publiczność klientów;
Szeroki asortyment towarów 
kolekcjonerskich;
Program edukacyjny;
Otoczenie przyjazne dla biznesu;
Niskie ceny;
Organizatorzy wydarzenia to 
doświadczeni, numizmatyczni 
profesjonaliści;
Doskonała lokalizacja na nową wycieczkę;
Klienci międzynarodowi z:



Wydarzenie zapewnia kolekcjonerom unikalną 
możliwość obejrzenia wyjątkowych  monet, 
medali, banknotów i orderów, a także będzie 
wyjątkowa możliwość dowiedzieć się, jak będą 
wyglądać monety w najbliższej przyszłości oraz 
jak zapobiegać i identyfikować fałszywe 
tożsamości.

Podczas sesji i dyskusji będą omawiane 
następujące tematy: jak ocenić kolekcje, jak 
znaleźć dobrego dealera do inwestowania lub 
wyceny, jak kupować lub sprzedawać złoto i 
dynamikę jego rynku, jak tworzyć 
profesjonalne portfolio   z cennym przyszłym 
wzrostem itp.

Inwestowanie w metale szlachetne i inne przedmioty 
kolekcjonerskie jest aktualną kwestią we współczesnym 
niestabilnym środowisku gospodarczym oraz 
politycznym na całym świecie, a tematy te zostaną 
szczegółowo przeanalizowane podczas targów. 

Kwestie związane z inwestowaniem w przedmioty 
kolekcjonerskie zostaną przedstawione przez 
uczestników targów monetarnych w prostym i 
zrozumiałym formacie, który będzie jasny dla całego 
społeczeństwa.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą 
zaproszeni do udziału w różnych zajęciach, 
próbach sukcesu w loteriach, grach, 
twórczych warsztatach, a także  będzie dużo 
różnych zajęć dla dzieci.

MAKSYMALNA UWAGA  PODCZAS WYDARZENIA 
SKIEROWANA NA:

KOLEKCJONERZY

INWESTORZY

PROGRAM EDUKACYJNY

DOBRZE  SPĘDZIĆ CZAS



Największe  12m2 stoisko w wybranej przestrzeni wystawienniczej;
Mobilny stojak o wymiarach 100 x 200 cm z ekskluzywnym projektem;
Reklama w katalogu wydarzeń (1 strona formatu A4);
Prezentacja na konferencjach (około 30 minut);
Reklama na głównym ekranie w sali konferencyjnej;
Reklama FACEBOOK kampanii (warta 300 euro);
Twoje logo na stronie wydarzenia;
Twoje logo na torbie wydarzenia dla gości;
Prezentacja wideo o Twojej firmie;
Artykuł na blogu platformy MS oraz w dziale aktualności na stronie 
wydarzenia;
Roczna subskrypcja na platformę Millenium State;
Twoja reklama na platformie MS i biuletyny z targami na monety.

ZŁOTNI SPONSOR
PAKIET ZAWIERA:

Chcesz zostać Złotym Sponsorem? Skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się wszystkim! Cena zawiera podatek VAT (21%)

3 500 ЕUR



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

Jeśli masz dodatkowe pytania, 
skontaktuj się z:

ORGANIZATORKONTAKTY

https://ms-coin-fair.com


