ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР
3000 евро
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шест безплатни куверта за събитието и възможност за брандирана маса на събитието
Възможност за приоритетно настаняване в залата (preferential seating)
Поставяне на фирмено лого на всички промоционални материали за събитието
Поставяне на логото и обявяване на фирмата като "генерален спонсор" на страницата на търга на
сайта на Заедно в час на www.zaednovchas.bg
Поставяне на фирмен банер на сайта на BBLF за един месец на www.bblf.bg
Възможност за поставяне на фирмен трансперант на коктейлната част и в залата по време на
събитието
Възможност за разпространяване на фирмени материали по време на събитието
Обявяване на фирмата като генерален спонсор на събитието по време на търга
Поставяне на фирмено лого на презентацията по време на събитието - прожектирана на два
екрана в залата
Поставяне на фирмено лого на всички материали след събитието
Обявяване на фирмата като генерален спонсор във всички материали, публикувани на сайта на
Заедно в час, BBLF и към всички прес-материали към медиите

СПОНСОР
1500 евро
•
•
•
•
•
•
•
•

Два безплатни куверта за събитието
Поставяне на фирмено лого на всички промоционални материали за събитието
Поставяне на фирмено лого на презентацията по време на събитието - прожектирана на два
екрана в залата
Поставяне на фирмено лого и обявяване на фирмата като спонсор на страницата на търга на
сайта на Заедно в час на www.zaednovchas.bg
Обявяване на фирмата като спонсор на събитието по време на търга
Възможност за разпространяване на фирмени материали по време на коктейлната част преди
събитието
Поставяне на фирмено лого на всички материали след събитието
Обявяване на фирмата като спонсор във всички материали, публикувани на сайта на Заедно в час,
BBLF и към всички прес-материали към медиите.

Благодарим Ви за подкрепата!
За допълнителна информация, моля, свържете се с Българския форум на бизнес лидерите на тел.: 02/ 986 52 02 и имейл:
office@bblf.bg или с фондация Заедно в час на тел.: 0893 322 378 и имейл: n.gacheva@zaednovchas.bg

