СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ
ЗЛАТЕН СПОНСОР - 15 000 лв.
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Лого на сцената с пояснението „Златен спонсор”.
Изложбена площ във фоайето пред залата (вкл. маса, два стола, ел. захранване)
Фирмен банер (размер 2.00/0.80 м.) на централно място в залата на форума (до 2 бр.) и във
фоайето (до 4 бр.).
Лого на интернет страницата на ЕМБФ с линк към фирмената интернет страница.
Лого върху отпечатаните покани до официалните гости.
Изказване на благодарност от организаторите при откриване на форума.
Анонсиране в прессъобщенията за ЕМБФ.
Възможност за предоставяне на рекламни подаръци на участниците;
Поставяне на рекламни вложки в папките с материали за участниците - до 3 бр.
Рекламна страница в отпечатаната програма за събитието.
Презентация в рамките на програмата на форума (до 15 мин.).
Предоставяне на списък с контакти на участниците във форума.
Участие на четирима представители от фирмата във форума без такса участие.

СРЕБЪРЕН СПОНСОР - 8 000 лв.
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Лого на сцената с пояснението „Сребърен спонсор”.
Фирмен банер (2.00/0.80 м.) в залата на форума (до 2 бр.) и във фоайето (до 2 бр.).
Лого на интернет страницата на ЕМБФ с линк към фирмената интернет страница.
Изказване на благодарност към спонсора при откриване на форума.
Анонсиране на спонсора в прессъобщенията за форума.
Рекламни вложки в папките с материали за участниците – до 2 бр.
Лого на гърба на отпечатаната програма за събитието.
Разполагане на допълнителни рекламни материали във фоайето пред залата.
Предоставяне на списък с контакти на участниците във форума.
Участие на трима представители от фирмата във форума без такса участие.

БРОНЗОВ СПОНСОР - 4 000 лв.
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Лого на сцената с пояснението „Бронзов спонсор”.
Фирмен банер (2.00/0.80 м.) в залата на форума (1 бр.) и във фоайето (1 бр.).
Лого на интернет страницата на ЕМБФ с линк към фирмената интернет страница.
Изказване на благодарност към спонсора при откриване на форума.
Анонсиране в прессъобщенията за ЕМБФ.
Рекламни вложки в папките с материали за участниците – 1 бр.
Лого на гърба на програмата за събитието.
Разполагане на допълнителни рекламни материали във фоайето пред залата.
Предоставяне на списък с контакти на участниците във форума.
Участие на двама представители от фирмата във форума без такса участие.

СПОНСОР ИЗЛОЖЕНИЕ - 3 000 лв.
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Лого на сцената.
Изложбена площ във фоайето пред залата (вкл. маса, два стола и ел. захранване).
Лого на интернет страницата на ЕМБФ с линк към фирмената интернет страница.
Лого на гърба на програмата за събитието.
Предоставяне на списък с контакти на участниците във форума.
Участие на двама представители от фирмата във форума без такса участие.

СПОНСОР КАФЕ ПАУЗИ - 2 500 лв.
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Лого на сцената.
Фирмен банер (2.00/0.80 м.) във фоайето на залата (1 бр.)
Лого на интернет страницата на форума с линк към фирмената интернет страница.
Лого на гърба на програмата за събитието.
Разполагане на допълнителни рекламни материали във фоайето на залата.
Предоставяне на списък с контакти на участниците във форума.
Участие на един представител от фирмата във форума без такса участие.

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИЯ - 2 500 лв.
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Лого на сцената.
Фирмен банер (2.00/0.80 м.) в зоната за регистрация на участниците.
Лого на интернет страницата на ЕМБФ с линк към фирмената интернет страница.
Лого на връзките за баджове на участниците.
Лого на гърба на програмата за събитието.
Предоставяне на списък с контакти на участниците във форума.
Участие на един представител от фирмата във форума без такса участие.

СПОНСОР - 1 500 лв.
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•
•
•

Лого на сцената.
Лого на интернет страницата на ЕМБФ с линк към фирмената интернет страница.
Лого на гърба на програмата за събитието.
Участие на един представител от фирмата във форума без такса участие.

При желание за участие с някой от предложените спонсорски пакети, моля да ни информирате във
възможно най-кратки срокове, за да включим името на Вашата компания в съответните материали
за популяризиране на Форума.
За повече информация може да се свържете с нас на тел. 02 99 50 307 или на office@bmgk-bg.org.
Повече информация за ЕМБФ на http://embf.eu/

