
 

 

 

 

 
 

ДЕСЕТИ ГОДИШЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА БФБЛ  
29 януари 2018 г.,  хотел „Балкан“ 

 

ПАКЕТИ ЗА СПОНСОРСТВО 
 

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР 

1900 евро 
____________________________________________________________________________________ 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Поставяне на фирмено лого на централно място на основния банер (изготвен от БФБЛ за Бала) на сцената; 

 Поставяне на фирмен банер на началната уебстраница на сайта на Форума (www.bblf.bg) за три месеца; 

 Поставяне на лого в един брой на онлайн бюлетина на БФБЛ; 

 Обявяване на компанията като Генерален спонсор при откриването на събитието; 

 Обявяване като Генерален спонсор в материалите за медиите и във вътрешната комуникация до членовете на 

БФБЛ; 

 Разпространяване на фирмени материали по време на събитието; 

 Разполагане на фирмени транспаранти (изготвени от Генералния спонсор) на видими места в залата; 

 Участие с приветствие от страна на представител на компанията в откриването на събитието; 

 Четири безплатни куверта за събитието. 

 

 

СПОНСОР 

900 евро 
________________________________________________________________________________ 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Поставяне на фирмено лого на основния банер (изготвен от БФБЛ за Бала) на сцената; 

 Поставяне на фирмен банер на началната уебстраница на Форума (www.bblf.bg) за един месец; 

 Обявяване на фирмата като Спонсор при откриването на събитието; 

 Обявяване като Спонсор в материалите за медиите и във вътрешната комуникация до членовете на БФБЛ; 

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

 Два безплатни куверта за събитието. 

 

 

ПАРТНЬОР 

Предоставя предмет за Благотворителния търг и томбола (на стойност не по-малко от 300 лв.) 

_______________________________________________________________________________ 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Поставяне на фирмено лого на основния банер (изготвен от БФБЛ за Бала) на сцената; 

 Обявяване на компанията като партньор при официалното откриване на Бала и по време на благотворителния търг 

и томбола; 

 Обявяване като партньор в материалите за медиите и във вътрешната комуникация до членовете на БФБЛ; 

 Възможност за разпространение на рекламни брошури на мястото на събитието. 

 

Благодарим Ви за подкрепата! 

Екипът на Българския форум на бизнес лидерите е на Ваше разположение за допълнителна информация на 

тел: (02) 986 5202 и имейл: office@bblf.bg. 
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