ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО
КЪМ БИЗНЕСА

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
НА ОБЩИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЕ

31 март и 1 април 2022 г.
к.к. „Златни пясъци"

Националната среща
на общинските експерти по образование
се организира от НСОРБ и НСОРБ-Актив през 2022 г. в
партньорство с община Варна.
През годините Събитието се утвърди като един от най-важните
за местната власт форуми. Традиционно очакваме в нея да се
включат експертите от общинските звена в сектор
„Образование”, председателите и членове на комисиите по
образование в общинските съвети, представители на
второстепенните разпоредители с общинския бюджет в
образованието, заместник-кметове с ресор „Образование“, както и
кметове и председатели на общински съвети, при проявен
професионален интерес.
Бизнесът също намери своето място като пълноценен партньор
във форума. Информация за различните възможности да се
включите в Срещата ще намерите на следващите страници.

За повече информация :
София Михова,
мениджър „Събития“
„НСОРБ–Актив” ЕООД
тел. 0882 037 845
s.mihova@namrb.org

Ексклузивен партньор 950 лева
Възможност за ексклузивно участие и брандиране на
цялото Събитие:
- приветствие към участниците;
- презентация до 10 минути в откриващата сесия за
представяне на компанията;
- присъствие във всички информационни и рекламни
материали (програма, конферентни материали,
съобщения преди и след провеждане на Събитието);
-двама представители с право на достъп до сесиите
от Програмата на Срещата.

500 лева

Партньор
работна сесия

Възможност за приветствие и презентация до 10 минути
в работна сесия от Програмата на Събитието. Залата за
съответната сесия ще бъде брандирана от Вас и ще имате възможност за
разпространение на рекламните материали в рамките на сесията. Логото на
фирмата Ви ще присъства в Програмата на Събитието и в заставката на
съответната сесия.

Партньор 300 лева
кафе-пауза

Възможност да се брандира мястото за провеждане на
кафе-паузата и разпространяване на рекламни продукти
по време на провеждането й,

Конферентни по договаряне
материали

Участие в Събитието чрез осигуряване за участниците на
брандирани чанти, конферентни папки, химикали, тефтери,
флашки, органайзери и други работни рекламни материали,
съгласувани с организаторите.

Партньор
Мултимедийна
Рекламен регистрация
реклама
участник
200 лева
Поставяне на
рекламни
материали в
конферентните
папки на
участниците в
Събитието.

300 лева

Възможност да
разпространявате
Ваши рекламни
материали по време на
регистрацията на
участниците и
брандиране на мястото
за регистрация.

300 лева

Ваш рекламен клип може
да бъде излъчван
многократно на
екраните в
конферентната зала
преди началото
и в паузите на
Събитието.

Наем
на изложбено
пространство
Закрита изложбена площ:
Изложбените площи във фоайето пред
конферентна зала "Импресия", хотел
„Интернационал“, в която ще се
проведат работните сесии от
Програмата на Срещата, ще бъдат
предоставени за разполагане на
собствено леко оборудване, експонати,
рекламни материали, провеждане на
срещи и др. със следните цени за наем:

2 кв.м.- 200 лв.
4 кв.м. - 350 лв.
6 кв.м.- 450 лв.
Посочените цени са без ДДС
При интерес, ще предоставим подробна
информация за опциите, включени във всеки пакет,
както и с условията за участие в Събитието и
заемане на площите.
Изброените предложения не изчерпват всички
възможности за представяне на Вашата фирма
Отворени сме към всяка идея за сътрудничество и
адаптиране на предложените пакети

Няколко причини да
станете наш партньор:
да представите
своята дейност,
продукти и услуги
пред дефинирана
аудитория

да осъществите
връзки с

да се запознаете
с конкретни

потенциални

проекти или бъдещи

клиенти сред

инвестиционни

местните власти

намерения на
общините

Събитието ще се проведе
съобразено с всички актуални
разпоредби на МЗ.

