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Deadline / Краен срок за заявка

SPONSORSHIP
DURING THE CONFERENCE

СПОНСОРСТВО
ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1

1

FORM
ÔÎÐÌÓËßÐ

17.04.2020

08.05.2020

08.05.2020

Main Sponsor
Основен спонсор

Sponsor "Registration"
Спонсор „Регистрация“

Sponsor "Coffee time"
Спонсор „Кафе-пауза“

17.04.2020
Sponsor "Bag for delegates"
Спонсор „Торбичка за делегати“

Company name:
Наименование на фирмата:

VAT ID No. / ИН по ДДС:
UIC / ЕИК:

Representative / Представляващ:
ADDRESS / АДРЕС

Position / длъжност:

P.O.Box / П. кутия:

Street / Улица:

Postal code / П. код:

Town / Град:

Country / Държава:

Tel. / Тел.:

E-mail:

http://

Contact person: / Лице за контакт:

Tel. / Тел.:

6B

E-mail:

Advertising banners at the Conference Registration desk
Рекламни пана на мястото за регистрация за Конференцията
Advertising banners
Рекламни пана

2

Commercial broadcast at LCD
Излъчване на фирмен клип на LCD екран



Announcement of sponsor
Анонсиране на спонсор
Sponsor presentation
Презентация на спонсор
Mentioning the company in all press releases and e-newsletters
Обявяване във всички прес съобщения и е-бюлетини
Distribution of advertising materials
Разпространение на рекламни материали
- on the Registration desk / на мястото за регистрация
- during the coffee time / по време на кафе-пауза
Advertising materials in the bags of the delegates
Рекламни материали в торбичките за делегатите
Color logo of the sponsor on the bags for the delegates
Цветно лого на спонсора върху торбичките за делегатите
Logo in the printed program of the Conference
Лого в печатната програма на Конференцията
Logo in www.fair.bg and www.hemusbg.org
Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org



SUM in EUR / СУМА в EВРО

Date / Дата:

"Bags for delegates"
„Торбички за делегати“





Name / Име


























2 556 1 280 1 022

Description / Описание

Two banners (vynil), 1х2 m high, incl. print
Две пана (винил), 1х2 м височ., вкл. печат
Banners in places of registration, coffee time,
conference halls (vynil, 1х2 m high, incl. print)
Пана на местата за регистрация, кафе-паузи,
конферентни зали (винил, 1х2 м височ., вкл. печат)
Two banners (vynil), 1х2 m high, incl. print
Две пана (винил), 1х2 м височ., вкл. печат
Up to 30”, 100 per day - WMV, MPEG-2 or Still with logo
До 30“ - 100 броя на ден, WMV, MPEG-2 или Still с лого
Broadcast ad video spot during coffee break
Излъчване на рекламен видео спот
по време на кафе-паузата
Announcing the sponsor at the opening of the Conference
Анонсиране на спонсора при откриване на Конференцията
20 min. presentation during the Conference
20-мин. презентация по време на Конференцията
As a MAIN SPONSOR of the Conference
Като ОСНОВЕН СПОНСОР на Конференцията



Advertising banners during coffee time
Рекламни пана по време на кафе-пауза
Broadcasting a company video on a LED screen during the event
Излъчване на клип на LED екран по време на проявата

Ordered by / Заявил:

"Coffee time"
„Кафе-пауза“

Service / Услуга

"Registration"
„Регистрация“

Main Sponsor
Основен спонсор

SPONSOR / СПОНСОР


512

Printing materials / Печатни материали
Printing materials / Печатни материали
Printing materials A4 size max
Печатни материали с размер A4 max
Print bags for delegates with logo of the sponsor
Отпечатване на торбички за делегатите с лого на спонсора
Print a logo in the program
Отпечатване на лого в програмата
www.hemusbg.org - 180/160 px
www.fair.bg - 180/180 px
NOTE: 20% VAT not included
ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са без включен 20% ДДС

Position / Длъжност
Seal / Печат:

Signature / Подпис:

