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Най-мащабният за годината форум на Националното сдружение на
общините в Република България, тази година е ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ на местните власти за мандат 2015-2019
година.
В рамките на Конференцията ще се проведе и традиционното
специализирано изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“, което ще даде
отлична възможност на фирмите да представят свои стоки, проекти
или услуги и да установят директни и непосредствени контакти с
общинските лидери.
Ако считате, че предлаганите от Вас стоки и услуги представляват
интерес за общините и търсите възможност да представите своите
конкурентни предимства пред широка общинска аудитория,
ОБЩИНСКОТО ЕКСПО е точното място да ги популяризирате.
На следващите страници ще намерите подробна информация за
различните форми и условия на участие.
Екипът на НСОРБ-Актив е на разположение за обсъждане на
предпочитаното от Вас участие, което в максимална степен да
отговори на визията и маркетинговата стратегия на Вашата
компания.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Всички посочени цени за участие в Изложението са без ДДС.

При проявен интерес за участие в Изложение ОБЩИНСКО
ЕКСПО`2019, моля да попълните и изпратите приложената заявкадоговор в срок до 20 юни 2019 г. Спазването на сроковете е
необходимо условие за качествено изпълнение на заявените от Вас
услуги.
Като организатори не гарантираме, че конкурентна на Вашата
фирма няма да участва в ОБЩИНСКО ЕКСПО.
При интерес към някой от пакетите от повече от една фирма,
предимство ще има тази, чиято писмена заявка е постъпила първа.
Ако не намирате сред предложенията ни желаният от Вас начин за
представяне, сме отворени да адаптираме пакетите в рамките на
възможното, така че да отговорят максимално на нуждите на
Вашата фирма.
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НАЕМ НА ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ:
Наем на открита
изложбена площ
Ще бъде разположена откъм главния вход
на хотел „Рила“ в посока търговската зона
и ски-пистата.
Наем на закрита
изложбена площ
Във фоайето на хотел „Рила“ (партер) с
възможности за експониране в 3 варианта:
1. Наем на пространство
(до 6 кв.м.) с общо осветление, за
разполагане на собствено леко
преместваемо оборудване и бранд
материали.
2. Наем на щанд от PVC
конструкция от 2 или 3
кв.м. (без оградни стени, с
рамка за укрепване и
възможност за закачване на
стена от винил при
желание), челен фриз с
многоцветен фирмен надпис
и лого, ниска витрина
(размери 90/100/50 см), ел.
инсталация с поставяне на
луминисцентни или LED
лампи, 1 ел. контакт, стол.
3. Нестандартен малък щанд,
включващ ниска витрина
(размери 90/100/50см), с
горен челен фриз с
многоцветен фирмен надпис и
лого, стол.
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СПОНСОРИ НА КОКТЕЙЛ
НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ:
На 27 юни 2019 г., след откриване на
Изложението, ще бъде организиран
Коктейл на изложителите за
участниците и гостите в
Заключителната конференция.
Вашата фирма може да бъде спонсор
на Коктейла със следните
възможности за реклама:
- Отпечатване на име, лого и
контакти на Спонсора в
Поканата за коктейла, която ще
получат всички участници и
гости;
- Приветствие от Ваш
представител и разпространение
на рекламни материали или
друга маркетинг активност по
време на коктейла;
- Реклама на Спонсора на ¼
страница в eлектронния
бюлетин на НСОРБ в броевете
преди и след Събитието
(седмично издание на НСОРБ,
което се разпространява до
повече от 3 500 абонати от
общини и централна власт);
- Брандинг – банери, чаши,
салфетки, чинии, бутилки с
напитки, сувенири и други,
брандирани с логото на Вашата
фирма. Печатът на
брандираните материали е
ангажимент на спонсора.
МУЛТИМЕДИЙНА РЕКЛАМА:
Можете да презентирате
Ваши продукти и услуги чрез
многократно излъчване на
рекламен клип на
информационни дисплеи във
фоайето на хотел „Рила“ за
целия период на Срещата.
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Към Вашето участие в Изложението
можете да добавите публикуване на
реклама в сайта на НСОРБ-Актив
(електронен банер на Вашата
компания, с линк към интернетстраницата Ви).

Всички фирми-участници в ОБЩИНСКО ЕКСПО заплащат
организационна такса от 260 лева, която включва: административни
разходи, информационно обслужване, общо рекламно обслужване.
Фирмите-изложители имат възможност да организират съпътстващи
прояви в рамките на своята изложбена площ (демонстрации, томбола и
др.) след предварително съгласуване с организаторите. Привличането на
участниците за тези срещи и мероприятия са ангажимент на фирмитеизложители и организаторите не носят отговорност за посещаемостта и
интереса към изложбените площи.
При организиране на Вашия престой, моля да имате предвид, че
ангажираните за събитието хотели няма да приемат индивидуални
резервации. При заявено желание от Ваша страна ще получите
допълнителна информация за цените и условията за включването Ви в
общата резервация на мероприятието за настаняване и изхранване.
Очакваме Вашите заявки до 20.06.2019 година.
Ще се радваме да Ви посрещнем като наши партньори
За информация и заявки:
София Михова
Мениджър „Събития“, „НСОРБ –Актив” ЕООД
тел. 02/94 34 467, 0882 037845;
e-mail: s.mihova@namrb.org

ОБЩИНСКО ЕКСПО`2019 – мястото за среща на бизнеса с общините!
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