
 

14-а ОЛИМПИАДА НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ 

24 юни 2017 г. (събота), Англо-американско училище, София  

 

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ 

Опция 1 - генерален спонсор – €2100, която включва: 

 Брандиране на един от спортовете и връчване на купата. 

 Представяне на компанията като генерален спонсор по време на събитието. 

 Централно разположено голямо лого на компанията върху транспарантите за Олимпиадата.  

 Транспарант/и на компанията, разположен/и на място по Ваш избор на мястото на Олимпиадата.   

 Централно разположено голямо лого на компанията върху билетите за Олимпиадата като Генерален 

спонсор. 

 Разпространение на брошури и рекламни материали на компанията сред всички участници. 

 Банер на компанията с размер 728x90 пиксела на сайта на БФБЛ (www.bblf.bg) за 3 месеца. 

 Поставяне на фирмено лого в 3 броя на месечния онлайн бюлетин на БФБЛ. 

 Обявяване като Генерален спонсор във всички материали до медиите, във вътрешната комуникация до 

членовете на БФБЛ и при официалното откриване на събитието. 

 10 безплатни пропуска за събитието. 

 
Опция 2 - спонсор – €1200, която включва: 

 Брандиране на един от спортовете и връчване на купата. 

 Лого на компанията върху транспарантите за Олимпиадата.  

 Транспарант на компанията на мястото на Олимпиадата. 

 Лого на компанията върху билетите за Олимпиадата като Спонсор. 

 Разпространение на брошури на компанията сред всички участници. 

 Банер на компанията с размер 120x240 пиксела на сайта на БФБЛ (www.bblf.bg) за 2 месеца. 

 Поставяне на фирмено лого в 2 броя на месечния онлайн бюлетин на БФБЛ. 

 Обявяване като Спонсор във всички материали до медиите, във вътрешната комуникация до членовете 

на БФБЛ и при официалното откриване на събитието.  

 Пет безплатни пропуска за събитието. 

 
Опция 3 - спомоществовател – €750, която включва: 

 Лого на компанията върху транспарантите за Олимпиадата. 

 Транспарант на компанията на мястото на Олимпиадата. 

 Лого на компанията върху билетите за Олимпиадата като Спомоществовател. 

 Банер на компанията с размер 120x240 пиксела на сайта на БФБЛ (www.bblf.bg) за 1 месец. 

 Поставяне на фирмено лого в 1 брой на месечния онлайн бюлетин на БФБЛ. 

 Обявяване на компанията като Спомоществовател във всички материали до медиите, във вътрешната 

комуникация до членовете на БФБЛ и при официалното откриване на събитието.  

 Два безплатни пропуска за събитието. 

 
Опция 4 - промоционален подарък за участниците – €250, която включва:  

 Лого върху основния банер на сцената. 

 Подаръкът ще бъде поставен в торбичка, която всеки участник в Олимпиадата получава на входа. 

 Един безплатен пропуск за събитието. 

 

Благодарим за Вашата подкрепа! За допълнителна информация: 02 986 5202 и office@bblf.bg. 

mailto:office@bblf.bg

