
 
 

 

 

 

 

     

 

20-и ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 2022 

Най-престижният конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчивост и многообразие 

Кампания по номиниране и церемония по награждаване ноември 2022 – март 2023 г. 

 

ПАКЕТИ ЗА СПОНСОРСТВО 
 

ЗЛАТЕН СПОНСОР 
2400 евро 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Фирмено лого на централно място на основния банер (изготвен от БФБЛ) на сцената; 

 Обявяване като Златен спонсор по време на церемонията по награждаването на победителите; 

 Възможност за приветствие към участници и гости на церемонията по награждаване; 

 Фирмени банери (изготвени от спонсора) на видими места в залата; 

 Фирмени брошури в залата по време на церемонията; 

 Фирмено лого в материалите за Наградите (покани, прессъобщения); 

 Фирмено позициониране в новините относно Наградите на www.bblf.bg; 

 Фирмено лого в седмичния онлайн бюлетин на БФБЛ за 3 (три) месеца; 

 Уеб банер на началната страница на www.bblf.bg за 3 (три) месеца; 

 Осигуряване на 3 (три) VIP места в залата за провеждане на церемонията на първи ред; 

 Достъп до всички официални снимки от събитието. 

 

СРЕБЪРЕН СПОНСОР 
1900 евро 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Фирмено лого на основния банер (изготвен от БФБЛ) на сцената; 

 Обявяване като Сребърен спонсор по време на церемонията по награждаването; 

 Фирмен банер (изготвен от спонсора) на видимо място в залата; 

 Фирмено лого в материалите за Наградите (покани, прессъобщения); 

 Фирмено позициониране в новините относно Наградите на www.bblf.bg; 

 Фирмено лого в седмичния онлайн бюлетин на БФБЛ за 2 (два) месеца; 

 Уеб банер на началната страница на www.bblf.bg за 2 (два) месеца; 

 Осигуряване на 2 (две) VIP места в залата за провеждане на церемонията на първи ред; 

 Достъп до официални снимки от събитието. 

 

БРОНЗОВ СПОНСОР 
1400 евро 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Фирмено лого на основния банер (изготвен от БФБЛ) на сцената; 

 Фирмен банер (изготвен от спонсора) на видимо място в залата; 

 Фирмено лого във вътрешната комуникация до членовете за Наградите; 

 Фирмено позициониране в новините относно Наградите на www.bblf.bg; 

 Фирмено лого в седмичния онлайн бюлетин на БФБЛ за 1 (един) месец; 

 Уеб банер на началната страница на www.bblf.bg за 1 (един) месец; 

 Осигуряване на 1 (едно) VIP място в залата за провеждане на церемонията на първи ред. 

 
Благодарим Ви за подкрепата! 

Екипът на БФБЛ е на разположение за допълнителна информация на 02 986 5202 и office@bblf.bg. 
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