
 
 

 

  
 

 

Предложение за партньорство 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)  

и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“ ЕООД 

предлагат на вниманието Ви възможност да участвате като партньор в 

НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА 
 ОБЩИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ 

ПО ОБРАЗОВАНИЕ  
12-14 февруари 2020 г., гр.Пловдив 

На следващите страници ще намерите подробна информация за различните възможности да 

подпомогнете своята дейност, като запознаете специализирана аудитория с Вашата дейност и 

предлаганите от Вас услуги. В рамките на събитието, в директен и ефективен контакт, 

оптимизирайки време и разходи, ще можете да информирате целево експертите за 

нововъведенията в бранша, да установите нови професионални връзки или да развиете вече 

съществуващи партньорства.  

За нас ще бъде удоволствие да Ви посрещнем като наши партньори в предстоящия форум! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Предложение за партньорство 

 
 

 
 

 

Генерален спонсор  
2 500 лв. 

 

Участие в Програмата на Събитието:  

 Изказване на благодарност на Спонсора от 

организаторите при откриване на Събитието, 

приветствие от негов представител и 

презентация до 10 минути (редът спрямо 

останалите говорители в сесията се определя 

от организатора); 

 Ексклузивни права за брандинг на залата 

за провеждане на Събитието (до 4 броя 

банери в и пред залата); 

 Предоставяне на възможност за 

изработване на транспарант от Спонсора с 

рекламния му слоган, лого и името на 

Събитието. Мястото се уточнява в договора, 

съобразно възможностите и големината; 

Реклама: 
 Поставяне на рекламни вложки в 

конферентните папки на участниците;  

 Използване на името на Събитието в 

маркетингови материали на Спонсора;  

 Отпечатване логото на Спонсора в 

Програмата на Събитието; 

 Публикуване името и логото на Спонсора 

на интернет–страницата на НСОРБ-Актив в 

новините преди и след приключване на 

Събитието. 

 Изложбено пространство (без застрояване 

с щандове) по време на Събитието за 

представяне на продукти/услуги, раздаване 

на промо-материали и др.; 

 Публикуване на името и логото на 

Спонсора в електронния бюлетин на НСОРБ 

в съобщенията за Събитието – 2 броя (преди 

и след провеждането му). 

Регистрационни права: 

 До двама представители на Спонсора 

получават право на достъп до всички форуми 

в Програмата на Събитието и официалната 

вечеря. 

Други: 

 Обратна връзка след приключване на 

Събитието – предоставяне на списък с 

участниците (име, длъжност, община), 

снимков материал. 

Спонсор работна сесия 
1 500 лв.   

 

Участие в Програмата на Събитието  
 Приветствие от представител на Спонсора и 

презентация до 10 минути в рамките на 

съответната работна сесия, съгласно програмата 

на Събитието (редът спрямо останалите 

говорители в сесията се определя от 

организатора); 

Брандинг: 

 Поставяне на до два броя банери в залата, в 

която се провежда съответната сесия; 

 Поставяне на логото на Спонсора на 

заставката на сесията. 

Реклама: 

 Поставяне на рекламни материали в 

конферентните папки на участниците;  

 Раздаване на рекламни материали от екип на 

Спонсора преди началото на съответната сесия 

пред залата за провеждането ѝ. Отпечатване логото 

на Спонсора в  

Програмата на Събитието; 

 Използване името на Събитието в  

маркетингови материали на Спонсора;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационни права: 

 Един представител на Спонсора получава  

право на достъп до всички форуми в програмата  

на Събитието и официалната вечеря. 

Други:  

 Обратна връзка след приключване на  

Събитието – изпращане на списък с участниците 

в съответната сесия (име, длъжност,  

община), презентации от сесията,  

снимков материал и др. 

 



Предложение за партньорство 

 
 

За повече информация: 

София Михова 

мениджър „Събития“ 

“НСОРБ –Актив” ЕООД 

GSM: 0882 037845, 

 e-mail: s.mihova@namrb.org 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия за участие: 

 
 Посочените цени са без ДДС. 

 Изброените предложения не изчерпват всички възможности. Готови сме да обсъдим всяка идея 

за сътрудничество, така че да отговорим максимално на нуждите на Вашата фирма. 

 Закупуването на спонсорските пакети става чрез сключване на индивидуален договор. За всеки 

от предложените пакети не може да има повече от един Спонсор. Като организатори, не 

гарантираме, че конкурентна на Вашата фирма няма да участва като Спонсор на Събитието с друг 

спонсорски пакет.  

 При заявен интерес към някоя от възможностите от повече от една фирма, предимство ще има 

тази, която първа е потвърдила писмено желанието си за спонсорство. 

Спонсор регистрация 
500 лв.  

 
 Поставяне на фирмено лого върху 

списъците за регистрация; 

 Поставяне на фирмено лого върху 

формулярите за обратна връзка ; 

 Раздаване на рекламни материали от екип 

на Спонсора при регистрация на участниците. 

  Брандиране на мястото за регистрация на 

участниците (банери или плакат зад масите за 

регистрация) 

 

Спонсор конферентни 

материали (по договаряне) 

 

Участие в Събитието чрез: 

 Осигуряване на брандирани конферентни 

папки за участниците; 

 Осигуряване на брандирани ленти 

баджове;  
 Други конферентни материали след 

съгласуване с организаторите. 

Наем на изложбена площ 
(по договаряне) 

 
 Наем на открито или закрито пространство 

(без застрояване на щандове) за представяне 

на стоки, продукти, услуги и др. 

 

Спонсор на кафе пауза  
300 лв. за 1 кафе-пауза;  

500 лв. за 2 кафе-паузи  
 

Вие можете да бъдете Спонсор на една или 

повече кафе–паузи, предвидени в Програмата 

на Събитието. 

Реклама: 

 Поставяне на рекламни материали в 

конферентните папки на участниците; 

 Отпечатване логото на Спонсора в 

Програмата на Събитието; 

 Възможност за разпространение на 

рекламни материали по време на кафе паузата 

на място, определено от организаторите. 

Брандинг:  
 Поставяне на до 2 броя банери на местата, 

определени за кафе-паузата; 

 Възможност за сервиране на напитките в 

чаши с бранд на Спонсора.  

Рекламен участник 200 лв.  
 

 Поставяне на рекламни материали в 

конферентните папки на участниците в  

Събитието. 
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