
ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР МЕЖДУ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ СПОНСОРСКИ 
ПАКЕТИ: 

  

ЗЛАТЕН ПАКЕТ 

10 000 лв. 

  

СРЕБЪРЕН ПАКЕТ 

6000лв. 

  

БРОНЗОВ ПАКЕТ 

3000лв. 

• Фирмено лого върху промоционален 
банер, разположен в фоайето по 
време на събитието; 

• Фирмено лого върху изданието ТОП 
100 и публикуване на кратка 
информация за Спонсора (при 
подаване на логото до 31октомври, 
ще бъде публикувано в броя за 
текущата година; при подаване след 
тази дата, ще бъде публикувано в 
броя за следващата година); 

• Обявяване като „Златен спонсор” по 
време на церемонията по 
награждаването; 

•Осигуряване на 360-градусово видео 
заснемане на офиса на спонсора и 
включване на видеото в 
„Интерактивна карта на бизнеса в 
България“; 

•Излъчване на 360 градусовото видео 
или друга видеореклама 
(предоставена от спонсора) на 
видеостените в залата за провеждане 
на церемонията; 

•Разполагане на фирмен транспарант 
(изготвен от спонсора) на видимо 
място в залата; 

•Фирмено лого на централно място 
във всички печатни материали за 
годишните награди на БТПП (покана, 
брошура и др.); 

•Реклама (изготвена от спонсора 
брошура до 2 стр. А4) в рекламен 
пакет съпътстващ поканата за 
наградите; 

•Обявяване като „Златен спонсор” в 
прессъобщенията до медиите; 

•Обявяване като „Златен спонсор” в 
съобщенията във връзка с годишните 
награди до членовете и клиентите на 
БТПП; 

•Фирмено лого върху 
промоционален банер, разположен в 
фоайето по време на събитието; 

• Фирмено лого върху изданието 
ТОП 100 (при подаване на логото до 
31  октомври, ще бъде публикувано 
в броя за текущата година; при 
подаване след тази дата, ще бъде 
публикувано в броя за следващата 
година); 

•Осигуряване на 360 градусово 
видео заснемане на офиса на 
спонсора и включване на видеото в 
„Интерактивна карта на бизнеса в 
България“; 

•Излъчване на 360-градусовото 
видео или друга видеореклама 
(предоставена от спонсора) на 
видеостените в залата за 
провеждане на церемонията; 

• Фирмено лого на централно място 
във всички печатни материали за 
годишните награди на БТПП (покана, 
брошура и др.); 

•Фирмен банер на интернет 
страницата на БТПП за период от 
един месец; 

•Разпространяване на фирмени 
брошури/сувенири (предоставена от 
спонсора) в края на събитието; 

•Поставяне на фирмено лого на 
ежедневния онлайн бюлетин на 
БТПП за срок от един месец; 

• Осигуряване на 3 VIP места в 
залата за провеждане на 
церемонията; 

•Фирмено лого върху 
промоционален банер, 
разположен в фоайето по време 
на събитието; 

•Фирмено лого на централно 
място във всички печатни 
материали за годишните награди 
на БТПП (покана, брошура и др.) 

• Фирмен банер на интернет 
страницата на БТПП за период от 
един месец; 

• Поставяне на фирмено лого на 
ежедневния онлайн бюлетин на 
БТПП за срок от един месец; 

• Осигуряване на 2 VIP места в 
залата за провеждане на 
церемонията; 



  

  

Повече информация може да получите от 
https://prezi.com/view/iep5yGbAl8pZLbnZ1O2b/ 

Спонсорството се осъществява при спазването на принципите на публичност, 
прозрачност, равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с изискванията на 
законодателството на републиката и на общите политики, провеждани от Европейския 
съюз.  

 

• Публикуване на фирмен банер на 
интернет страницата на БТПП за 
период от един месец; 

• Разпространяване на фирмени 
брошури/сувенири (предоставена от 
спонсора) в края на събитието; 

• Поставяне на фирмено лого на 
ежедневния онлайн бюлетин на БТПП 
за срок от един месец; 

• Осигуряване на 4 VIP места в залата 
за провеждане на церемонията; 

• Изпращане на до три покани от 
името на БТПП към гости определени 
от Спонсора, които да присъстват на 
събитието; 

https://prezi.com/view/iep5yGbAl8pZLbnZ1O2b/

