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FORM
ÔÎÐÌÓËßÐ

SPONSORSHIP AND ADVERTISING
СПОНСОРСТВО И РЕКЛАМА

1

Deadline / Краен срок за заявка

17.04.2020

Sponsor / Спонсор

Sponsor "Bag" / Спонсор „Торбичка“

Company name:
Наименование на фирмата:

VAT ID No. / ИН по ДДС:
UIC / ЕИК:

Representative / Представляващ:
ADDRESS / АДРЕС

Position / длъжност:

P.O.Box / П. кутия:

Street / Улица:

Postal code / П. код:

Town / Град:

Country / Държава:

Tel. / Тел.:

E-mail:

http://

Contact person: / Лице за контакт:

Service / Услуга
Opportunity for brief greeting at the opening
of the exhibition or cocktail of MoD
Възможност за кратко приветствие при откриване
на изложбата или на коктейла на МО

2

17.04.2020

27.03.2020

General Sponsor / Генерален спонсор

Tel. / Тел.:

Gen. sponsor
Ген. спонсор

Sponsor
Спонсор

6A

E-mail:

Sponsor "BAG"
Спонсор
„Торбичка“

Description / Описание



Logo on a billboard at the main entrance
of International Fair Plovdiv
Лого върху билборд на централния вход
на Международен панаир Пловдив



Billboard size - 848x383 cm
Logo - eps (ver. CS3 max), all in curves
Размер на билборда - 848х383 cm
Лого - eps (ver. CS3 max), текст в криви

Logo and inscription "General sponsor" at the opening scene
Лого и изписване „Генерален спонсор“ на сцена при откриване



Logo - eps (ver. CS3 max), all in curves
Лого - eps (ver. CS3 max), текст в криви

Two advertisement banners at the event entrance
Две рекламни пана на входовете на проявата



Banner 1x2 m high, made by vynil
Пано 1x2 м, изработка от винил

Advertizing banner at the entrance of the exhibition pavilion
Рекламно пано на входа на изложбената палата



As a GENERAL SPONSOR or a SPONSOR
Banner 1x2 m high, made by vynil
Като ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР или СПОНСОР
Пано 1x2 м, изработка от винил

Advertising vinyl at the open area of the exhibition
Рекламен винил на откритата площ на изложението



Logo on vynil during the press conference
Лого на пано по време на пресконференцията



Logo on the back of printed invitations for Hemus 2020
Лого на гърба на печатните покани за Хемус 2020



Logo in www.fair.bg / Лого във www.fair.bg
Logo in www.hemusbg.org / Лого във www.hemusbg.org







Distribution of advertising materials during press-conference
Рекламни материали по време на пресконференция





Printing materials provided by the customer
Печатни материали на клиента

Distribution of advertising materials during conference
Рекламни материали по време на конференция





Printing materials provided by the customer
Печатни материали на клиента

Two advertising banners during press-conference
Две рекламни пана по време на пресконференция



Advertising materials in the exhibitors’ bags at Hemus 2020
Рекламни материали в торбички за изложителите на Хемус 2020



Logo on the bags for the visitors of Hemus 2020
Лого върху торбичка за посетителите на Хемус 2020



Fasade of pavilions 4 or 6
Фасада на палати 4 или 6




Банер/Banner 180/180 px
Банер/Banner 180/160 пиксела

Banner 1x2 m high, made by vynil
Пано 1x2 м, изработка от винил





Brochures A4 max size
Поставяне на брошури с размер A4 max



Print bags for visitors with logo of sponsor
Отпечатване на торбички
за посетителите с лого на спонсора
PLEASE TURN OVER / МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ФОРМУЛЯРА

Gen. sponsor
Ген. спонсор

Service / Услуга

2

Sponsor
Спонсор

Sponsor "BAG"
Спонсор
„Торбичка“

Description / Описание

Mentioning the company in press releases and press messages of the event
Обявяване в прес-рилийз и прес съобщения за събитието



Use of hall for company presentation and inclusion the event
in the accompanying program of the exhibition
Ползване на зала за фирмена презентация и включване на проявата
в съпътстващата програма на изложението



Lasting up to 4 hours
Времетраене до 4 часа



Inscription GENERAL SPONSOR, firm name, logo
Изписване ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР, фирма, лого

Logo in the print materials related to Hemus 2020
Рекламно лого на печатните материали за Хемус 2020
- at the 1-st cover of folder
на първа корица на папка
- at the 4-th cover of folder
четвърта корица на папка

As a GENERAL SPONSOR or a SPONSOR
Като ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР или СПОНСОР



Inscription SPONSOR, company name, logo
Изписване СПОНСОР, фирма, лого



- in the program of the Exhibition/в програмата на Изложбата



Broadcasting a company video on a LED screen during the event
Излъчване на клип на LED екран по време на проявата
up to 30”, 100 per day / до 30“ - 100 броя на ден



WMV, MPEG-2, still with logo



up to 30”, 50 per day / до 30“ - 50 броя на ден

WMV, MPEG-2, still with logo

Advertising page in the official, bilingual catalog of Hemus 2020
Рекламна страница в официален, двуезичен каталог на Хемус 2020



at the 4-th cover/Четвърта корица



at an inner page/Вътрешна страница

SUM / СУМА

Ordered by / Заявил:
Date / Дата:

120x222 mm(trimmed)/125x230 mm(untrimmed)
120x222 mm(обрязан)/125x230 mm(необрязан)

Name / Име

12 782 EUR 2 556 EUR 1280 EUR

NOTE: 20% VAT not included.
ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са без включен 20% ДДС

Position / Длъжност
Seal / Печат:

Signature / Подпис:

