
          ПЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ 

 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР - 15 000 лв 
 
- предоставя се статут на генерален спонсор;  
- логото на генералния спонсор е на най-видно място на стената, изградена на сцената;  
- фирмен банер /на стойка/ на централно място в паралелната зала на конференцията или фоа-
йето на хотела - срок за доставяне в офиса на АБЕА: 10.11.2009 г.  
- фирмено лого върху 1-ва страница на програмата на конференцията;  
- фирмено лого върху поканите за конференцията, разпространявани по електронната поща;  
- фирмено лого върху поканите до официалните гости /на хартиен носител/;  
- фирмено лого върху прессъобщенията за конференцията – 2 бр. (преди и след събитието);  
- рекламни вложки в папките с материали за участниците, без ограничения за брой /размер А4/ - 
срок за доставяне в офиса на АБЕА: 30.10.2009 г.;  
- ползване на щанд за представяне на фирмата;  
- възможност за избор на щанд по представена схема за разположението им;  
- презентация в рамките на програмата на конференцията /в паралелна зала/;  
- поставяне на фирмено лого с линк на централната уеб- страница на АБЕА (от м. октомври 
2009г до м. януари 2010г);  
- поставяне на фирменото лого с линк във всички съобщения за конференцията, които ще се 
публикуват във вътрешните уеб- страници на сайта на АБЕА;  
- предоставяне на списък с контакти на участниците в конференцията;  
- участие на 4 представители от фирмата в конференцията без такса участие.  
 

ОСНОВЕН СПОНСОР - 7 000 лв  
 

- логото на основния спонсор е на най-видно място на стената, изградена на сцената;    
- фирмено лого на 2-ра страница на програмата на конференцията;  
- фирмено лого върху поканите за конференцията, разпращани по имейл;  
- една рекламна вложка в папките с материали за участниците, до 4 стр. /размер А4/ - срок за 
доставяне в офиса на АБЕА: 30.10.2009 г.  
- ползване на щанд за представяне на фирмата;  
- презентация в рамките на програмата на конференцията /в паралелна зала/;  
- фирмено лого с линк във всички съобщения за конференцията, които ще се публикуват във 
вътрешните уеб-страници от сайта на АБЕА;  
- предоставяне на списък с контакти на участниците в конференцията 
- участие на 3 представители от фирмата в конференцията без такса участие.  
 

СПОНСОР - 4 000 лв 
 
- банер в залата за провеждане на конференцията - срок за доставяне в офиса на АБЕА: 
10.11.2009 г.  
- фирмено лого върху втора страница на програмата на конференцията;  
- фирмено лого върху поканите за конференцията, разпращани по имейл;  
- фирмено лого с линк на сайта на АБЕА (на вътрешните страници) във всички съобщения за 
конференцията;  
- една рекламна вложка в папките с материали за участниците, до 2 стр. /размер А4/;  
- предоставяне на списък с контакти на участниците в конференцията 
- участие на 2 представители от фирмата в конференцията без такса участие.  

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ 

26 – 27 Ноември 2009 ПЛО ВДИВ ,  НОВОТ ЕЛ  ПЛОВ ДИ В  



          ПЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ 

 СПОНСОР - РЕКЛАМНИ БАДЖОВЕ  2 000 ЛВ 
  
- фирмено лого върху връзките за баджове; 
- фирмено лого върху баджовете на участниците; 
- предоставяне на списък с контакти на участниците в конференцията. 
 
Визията за печат се предоставя от спонсора на e-mail адрес: milena.agopyan@liga-vei.net, в един 
от следните варианти: .PDF, Vector .EPS, .JPG, не по– късно от: 01.10.2009  
 
 

СПОНСОР - РЕГИСТРАЦИЯ  1 000 ЛВ 
  
- фирмено лого върху табелите за регистрация;  
- фирмено лого върху формулярите за регистрация; 
- фирмено лого на най– видно място стената зад щанда за регистрация;  
- предоставяне на списък с контакти на участниците в конференцията. 
 
Визията за печат се предоставя от спонсора на e-mail адрес: milena.agopyan@liga-vei.net, в един 
от следните варианти: .PDF, Vector .EPS, .JPG, не по– късно от: 30.10.2009  
 

СПОНСОР - ДОМАКИН НА ГАЛА ВЕЧЕРЯ 
Покрива разходи по фактури за храна, напитки и програма  

  
- една рекламна вложка в папките с материали за участниците, до 4 стр. /размер А4/ - срок за 
доставяне в офиса на АБЕА: 30.10.2009 г.  
- фирмено лого върху втора страница на програмата на конференцията.  
- фирмено лого върху поканите за конференцията, разпращани по имейл 
- поставяне на фирмено лого с линк на сайта на АБЕА (на вътрешните страници) във всички съ-
общения за конференцията;  
- разполагане на рекламен транспарант в залата за кафе-паузи и изложбена зала.  
- предоставяне на списък с контакти на участниците в конференцията 
- три безплатни пропуска за събитието.  
 

СПОНСОР - ДОМАКИН НА КАФЕ ПАУЗИТЕ 
Покрива разходи по фактури за кетъринг 

 
- фирмено лого върху втора страница на програмата на конференцията.  
- поставяне на фирмено лого с линк на сайта на АБЕА (на вътрешните страници) във всички съ-
общения за конференцията;  
- разполагане на рекламен транспарант в залата за кафе-паузи. 
- предоставяне на списък с контакти на участниците в конференцията  
- два безплатни пропуска за събитието.  

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ 

26 – 27 Ноември 2009 ПЛО ВДИВ ,  НОВОТ ЕЛ  ПЛОВ ДИ В  



          ПЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ 

  

ДРУГИ ФОРМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  
 
Правителствени и неправителствени организации, фирми и граждани, които са заинтересовани 
от развитието в страната на възобновяемите енергийни източници могат да подпомогнат про-
веждането на Конференцията, финансово в по- малък размер от спонсорите, като организатори-
те ще им предоставят изложбена площ, както и други възможности за реклама и ще освободят 
техни представители от такса за участие. 
 
Правителствени и неправителствени организации, фирми и граждани могат да подпомогнат 
Конференцията и непарично, чрез целесъобразна логистична подкрепа- осигуряване на рекла-
ма и отразяване на Конференцията (за печатни и електронни медии), техника, техническо обс-
лужване, персонал, транспорт и всякакъв друг вид апорт, който би бил полезен за Конференция-
та. Организаторите ще им предоставят изложбена площ, както и други възможности за реклама 
и ще освободят техни представители от такса за участие. 

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ 

26 – 27 Ноември 2009 ПЛО ВДИВ ,  НОВОТ ЕЛ  ПЛОВ ДИ В  


