
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

Традиционно, отправяме към Вас предложение да се включите в 
най-голямото събитие на Националното сдружение на 
общините в Република България (НСОРБ) – Годишната среща на 
местните власти. През тази година срещата ще се проведе от   

1 до 3 октомври 2018 г. в к. к. Албена . В него участват повече 
от 900 общински лидери от цялата страна - кметове, 
председатели на общински съвети, общински съветници, 
секретари и експерти от общинските администраци 

Участието ви в Срещата е отлична възможност:   

 да представите своята дейност, продукти и/или услуги пред 
общинската аудитория;   

 да затвърдите съществуващи партньорства или да 
установите нови връзки и контакти;  

 да се запознаете с конкретни проекти или бъдещи 
инвестиционни намерения на общините. 

На следващите страници ще намерите информация за 
възможностите да се включите в Събитието.  

За нас ще бъде удоволствие и привилегия да Ви посрещнем като 
наши партньори в предстоящия форум.  

 

С уважение:  

Екипът на НСОРБ 

 

ХІІІ Годишна среща на местните власти 

1-3 октомври 2018 г. 

Възможност
и за участие 
на бизнеса 

За информация и заявки: 

Марияна Николова 

Виктор Георгиев 

Тел. +3592 94 34 467,  

          +3592  9434468 

E-mail: 

m.nikolova@namrb.org 

v.georgiev@namrb.org 
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  Спонсорски пакети  

ГГееннееррааллеенн  

ссппооннссоорр  

3300  000000  ллвв..  

  

ССппооннссоорр  

1155  000000  ллвв..  

 Предоставяне на ексклузивни права за брандинг - поставяне на банери в 
и пред залите за провеждане на форумите, в т.ч. и на пленарната сесия 

 Изказване на благодарност към Генералния спонсор по време на 
пленарната сесия на 2 октомври 

 Предоставяне на рекламен щанд в рамките на изложение „Общинско 
ЕКСПО“ – до 25 кв.м в откритата част и до 5 кв.м в закритата част  

 Поставяне на фирменото лого на Възложителя на транспаранта на 
Срещата  

 Поставяне на рекламни вложки на фирмата в пакета с материали за 
участниците  

 поставяне на фирменото лого, описание на фирмата и детайли за 
контакт на Възложителя (до 200 думи) в Програмата на срещата 

 Публикуване на реклама на фирмата на 1/4 страница в Електронния 
бюлетин на НСОРБ (в по един брой преди и след срещата) 

 Публикуване на реклама на фирмата на 1/2 страница в Информационния 
печатен бюлетин на НСОРБ (броят, който ще бъде разпространен на 
Срещата) 

 Публикуване името, логото и линк към сайта на фирамата  в интернет - 
страницата на НСОРБ (най-малко 1 месец преди и след срещата)  

 Право на пълен достъп до десет представители на Възложителя до 
деловата програма на срещата и куверти за официалната вечеря (без 
хотелско настаняване) 

 

 Предоставяне на рекламен щанд в рамките на изложение „Общинско 
ЕКСПО“ – до 10 кв.м в откритата част и до 3 кв.м в закритата част  

 Поставяне на банери в и пред три от залите, в които ще се провеждат 
форуми (с изключение на пленарната сесия на 2 октомври и на 
форумите, закупени от други спонсори);  

 Поставяне на логото и името на фирмата на заставката на три от 
форумите в програмата (с изключение на пленарната сесия на 2 
октомври и на форумите, закупени от други спонсори). 

 Поставяне на рекламни вложки и/или други рекламни материали в 
пакета с материали за участниците; 

 Поставяне на лого, описание на фирмата и детайли за контакт (до 100 
думи) в Програмата на срещата; 

 Публикуване на реклама на ¼ страница в Електронния бюлетин на 
НСОРБ, в по един брой преди и след срещата; 

 Право на пълен достъп до деловата програма на срещата и 
официалната вечеря на двама представители на Спонсора 
(настаняване в хотел категория 4*). 
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ССппооннссоорр  ннаа  

ццееллееввии  

ффоорруумм  

1100  000000  ллвв. 
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Можете да предложите включване в програмата на форум по определена от 
Вас и актуална за общините тема (след съгласуване с организаторите).  

Ако изберете тази възможност: 

 организираният от Вас форум ще бъде структуриран изцяло според 
предпочитанията Ви – програма, говорители, дизайн; 

 залата за провеждане и фоайето пред нея можете да брандирате в 
съответствие със своите предпочитания; 

Организаторите ще Ви предоставят безплатно: 

 съобразена с Вашите изисквания зала и необходимото техническо 
оборудване (с изключение на техника за превод); 

 отразяване на Вашия и на Ваши партньори принос в програмата на 
съответния форум (в книжката с общата програма за участниците); 

 възможност за поставяне на рекламни вложки и/или други рекламни 
материали в комплекта с материали за всички участници; 

 право на пълен достъп до деловата програма на срещата и официалната 
вечеря на до двама Ваши представители (настаняване в хотел кат. 4*). 

 

ССппооннссоорр  ннаа  

ввккллююччеенн  вв  

ппррооггррааммааттаа  

ффоорруумм  

55  000000  ллвв..  

Можете да станете спонсор и на включен в програмата форум (с изключение 
на пленарните сесии и форумите, закупени от други спонсори) 

В този случай получавате: 

 Изказване на благодарност към Спонсора по време на форума; 

 Поставяне на Ваши рекламни банери в и пред залата за провеждане на 
форума; 

 Поставяне на логото и името на фирмата на заставката на съответния 
форум, която ще периодично ще се излъчва на екрана в залата; 

 Възможност за поставяне на рекламни вложки и/или други рекламни 
материали в конферентните папки на участниците; 

 един представител на Спонсора получава право на пълен достъп до 
деловата програма на срещата и официалната вечеря (настаняване в 
хотел категория 4*). 

ССппооннссоорр  ннаа  

ннааггррааддии  ннаа  

ННССООРРББ  

33  990000  ллвв. 

По време на официалната вечеря на 2 октомври ще бъдат връчени 
традиционните награди на НСОРБ. Спонсорството може да бъде финансово 
или под формата на предметни награди за категориите, както следва: 

 “Община-реформатор” -  3 броя (за малка, средна и голяма община) на 
обща стойност над 2400 лева 

 „Общинар-реформатор“ -  3 броя (за малка, средна и голяма община) на 
обща стойност над 1500 лева 

В този случай получавате: 

 Изказване на благодарност към Спонсора на церемонията по връчване 
на наградите;  

 Връчване на предметната награда от Ваш представител; 
 Отразяване на Вашето участие в информационните издания на НСОРБ 

(сайт, Електронен бюлетин, Информационен бюлетин).  
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  Други възможности за участие  

  
РРееггииссттрраацциияя  

11  550000  ллвв.. 

Участие в Събитието чрез:  

 Поставяне на фирмено лого върху табелите за регистрация; 

 Поставяне на фирмено лого върху списъците за регистрация; 

 Брандиране на мястото за регистрация на участниците – с  банер зад 
масите за регистрация;  

 Раздаване на рекламни материали от екип на Спонсора при регистрация 
на участниците. 

Участие в Събитието чрез:  

 Поставяне на рекламни материали (листовки, флаери, дипляни, 
брошури) в конферентните папки на участниците в Събитието. 

  

РРееккллааммеенн  

ууччаассттнниикк  

11  220000  ллвв.. 

Осигуряване 
развлекателна 
програма на 
официалната 
вечеря 
(по договаряне) 

Участие в Събитието чрез:  

 Осигуряване на развлекателната програма, след съгласуване с 
организаторите;   

 Поздравление към участниците по време на официалната вечеря; 

 Възможност за промоционална активност по време на официалната 
вечеря (разиграване на томбола, викторина и др.) 

Национално сдружение на  
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Специализирано изложение 
„ОБЩИНСКО ЕКСПО“ 2018 

Общинското ЕКСПО е традиционно изложение на стоки и 

услуги от интерес за общините, което осигурява възможност за 

комуникация между потенциални клиенти и бизнеса.  

Изложителите ще разполагат с възможности за наемане на 

закрита и/или открита площ, разположена пред залите за делова 

работа и в непосредствена близост до хотелите за настаняване, 

ще могат да провеждат свои промоционални активности в 

зоната на изложението и да си организират индивидуални 

срещи с общини в специално обособена зона. 

Общинско ЕКСПО‘2018 се организира от търговското дружество 

на НСОРБ – „НСОРБ – Актив“ ЕООД.  

Подробна информация за условията за участие в изложението 

може да намерите на  www.namrb-activ.org  

 

За информация и заявки: 

София Михова 

Мениджър „Събития“, 
“НСОРБ –Актив” ЕООД 

тел. 02/ 94 34 467, 94 34 
468, 0882 037845; 

e-mail: 
s.mihova@namrb.org  
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Условия за участие 

 Посочените цени са без ДДС; 

 Закупуването на спонсорските пакети става чрез 
сключване на индивидуален договор с НСОРБ.  

 Наемане на изложбени площи става чрез договор с 
дъщерното дружество на НСОРБ – „НСОРБ– Актив“ 
ЕООД;  

 В случай, че Вашата фирма проявява интерес към 
някой от предложените пакети, моля да ни уведомите 

писмено на e-mail: namrb@namrb.org в срок до 1 
септември 2018  

 Генерален спонсор на събитието за 2018 г. е „Българска 
телекомуникационна компания“ ЕАД. В събитието не 
може да участват други телекомуникационни 
компании. 

 При заявен интерес към някой от пакетите от повече от 
две фирми, предимство ще има тази, чиято писмена 
заявка е постъпила първа; 

 Всички рекламни материали, които ще се 
разпространяват и поставят в пакета материали за 
участниците се предоставят от Спонсорите не по-късно 
от 15 септември 2018 г.; 

 Организаторите не гарантират, че конкурентна на 
Вашата фирма няма да участва като Спонсор на 
срещата с друг спонсорски пакет; 

 Организаторите ще съдействат за посещаемостта и 
интереса към изложбените площи, презентациите и 
събитията, организирани в рамките на срещата;  

 Ако не намирате сред предложенията ни подходящият 
за Вас начин за представяне – можем да адаптираме 
пакетите в рамките на допустимото, така че да 
отговорят максимално на нуждите на Вашата фирма! 
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