VIII годишна конференция
на тема

“БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
15-16 септември 2022 г., Хисаря

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПАРТНЬОРИ И СЪМИШЛЕНИЦИ НА БЪЛГАРСКА
БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ,

За осма поредна година Българска браншова асоциация “Пътна безопасност”, в
изпълнение на своите цели, организира Конференция на тема „Безопасна пътна
инфраструктура“, която ще се проведе на 15-16 септември 2022г. в „ СПА ХОТЕЛ ХИСАР“
гр. Хисар.
Форумът е с практико - приложна насоченост. Освен лекторите, които ще изнесат
своите доклади, всеки от присъстващите делегати ще има възможност да сподели мнение, опит
или позиция по засегнатите проблеми.
Отчитайки Вашата ангажираност към целите и инициативите на Сдружението,
която доказвате през годините, Вашето ниво на сътрудничество на местно и на
национално ниво, бихме се радвали да получим Вашата подкрепа и съпричастност към
събитието.
В тази връзка Ви изпращам и варианти на спонсорските пакети. Всеки, от който
предлага различни привилегии и позициониране за спонсориращата страна.
Както знаете, ББАПБ е Сдружение, което се издържа единствено от годишните такси
на своите членове и дарения, затова всяка подкрепа би означавала много за нас, и би
подпомогнала организирането на събитието.

С уважение,
Д-р ик.н. Николай Иванов
Председател на Управителния съвет на ББАПБ

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ
Генерален
спонсор
3000 лв

Официален
спонсор
2000 лв

Основен
спонсор
1500 лв

Спонсор
1000 лв

Възможност за кратка презентация в
един от трите панела
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-

Интервю за YouTube канала на
„Визия Нула“.
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-

-
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Рекламен шанд пред конферентна
зала.
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-

-

Рол Банер на компанията,
разположен в конферентната зала.
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√

√
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Рол Банер на компанията,
разположен в конферентното фоайе.
Публикуване на банер във Facebook
страницата „Заедно спасяваме
живот“
Публикуване на банер във Facebook
страницата на Българска Браншова
асоциация „Пътна безопасност“,
както и във сайта на сдружението.
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Лого на компанията върху поканите
на официалните гости.
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√

√

За четирима
участника

За трима
участника

За двама
участника

За един
участник

Лого на компанията на екрана.
Възможност за излъчване на
рекламен клип преди старта, по
време на паузите и след края на
конферентната програма.
Предоставяне на рекламни
материали от спонсорите на гостите
на събитието
Безплатен вход за семинара с
включени нощувка, вечеря, закуска и
обяд.

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА- СПОНСОРСКИ ПАКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПОНОРА:
Заявител(име на компанията):
ЕИК(Булстрат):
№ по ЗДДС:
Адрес на регистрация: № по ЗДДС:
Лице за контакт:
тел:
факс: Е-mail:
*Рекламни материали – лого, рекламни визии и материали, трябва да бъдат
предоставени на имейл адрес : bbars.info@gmail.com във формат : .PDF , .JPG, .PNG,
.PSD, не по-късно от 19 август.
Рол банери – Рекламните стойки се доставят в деня на събитието от спонсорите, не покъсно от 12:00 часа на 15.09.2022г.

Начин на плащане :
При получаване на попълнена Заявка се издава проформа фактура. Оригинална фактура
ще бъде издадена след постъпване на сумата по сметката на организаторите. Заявките
няма да се считат за валидни без 100% авансово плащане.

Приетата заявка има сила на договор между Българска браншова асоциация “Пътна
безопасност” и заявителя. С подписване на настоящата заявка потвърждава,че приема
условията за плащане, посочени в Заявката, и се задължава да заплати пълния размер на
избрания спонсорски пакет в посочените по-горе срокове.
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