СПОНСОРСКИ ПАКЕТ
SALES PITCH ЗОНА
129(0%(5

ТЪРСИТЕ НЕТРАДИЦИОНЕН НАЧИН
ДА ПОКАЖЕТЕ СВОЯТА КОМПАНИЯ?
СТАНЕТЕ СПОНСОР НА SALES PITCH ЗОНАТА!
СПОНСОРСКИЯТ ПАКЕТ ВИ ПОЗВОЛЯВА:
Да брандирате сцената, където:
• водещи компании от индустрията ще презентират
• участниците в Gaming Startup Challenge ще представят
идеите си
Да направите корпоративна презентация пред
всички посетители
Да достигнете до по-голяма част от публиката и да
бъдете в централна позиция на изложението

СПОНСОРСКИЯТ ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:
• Вашето лого ще бъде брандирано на стените на зоната
• Рекламен клип (макс. 30 сек.)/лого на компанията
на екраните, които са поставени на арките пред
входовете на изложбените зали
• Банер 0,85 x 2,00 м с лого, който ви представя като
спонсор на Sales Pitch зоната, поставен в централното
фоайе пред входа на изложбената зала
• Брандирани торбички с награди за участниците
(рекламни или брандирани материали). Материалите
се предоставят от спонсора.
• Възможност за откриваща реч или презентация от Ваш
представител за професионалния път на компанията
и пътя към успеха
• Възможност за предоставяне на брандирани
материали: химикалки, подлистници или тефтери
на презентиращите в зоната. Материалите се
предоставят от спонсора.
• Една (1) цяла цветна страница в официалния каталог
на BEGE&EEGS
• Логото Ви със статус Sales Pitch спонсор ще бъде
включено в официалната програма на BEGE на
уебсайта
• Логото Ви със статус Sales Pitch спонсор ще бъде
включено в нюзлетъра на BEGE, съобщаващ
официалната програма за събитието
• Логото Ви със статус Sales Pitch спонсор ще бъде
включено в официалната програма на BEGE,
предоставяна на място на всички посетители
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• Логото на Вашата компания със статус Sales Pitch спонсор
ще присъства в официалния каталог на BEGE&EEGS, в
секция „Партньори“
• Ваш уеб банер (200x90 пиксела, във формат JPG или GIF)
ще бъдe качен на сайта на www.balkangamingexpo.com
• Четири (4) покани за официалното BEGE парти, което ще
се състои на 20 ноември. Включени са напитки и храна.
• Онлайн покани за безплатно посещение на двата дни
от изложението BEGE, брандирани с логото на вашата
компания
• Два (2) пропуска за двата дни (19 и 20 ноември) на
конференцията EEGS, с изключение на кръглата маса на
регулаторите
• Четири (4) покани за официалното Meet & Greet
Networking party на EEGS (19 ноември)
• Един (1) PR материал за компанията или интервю с
посочен от Вас представител ще бъде публикуван
в онлайн списанието е-Game Spectrum, както и във
Фейсбук страницата на изданието – официален медиен
партньор на изложението
• Брандирани снимки от събитието

Цена на спонсорския пакет:
€ 5 500 без ДДС
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АПЛИКАЦИОННА ФОРМА-ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСКИ ПАКЕТ SALES PITCH ЗОНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛЯ:
Заявител (име на компанията):
ЕИК (Булстат):

№ по ЗДДС:

Адрес на регистрация: № по ЗДДС:
Лице за контакт:
Тел:

Факс:

E-mail:

*Рекламни материали – лого, рекламни визии и материали трябва да бъдат предоставени на имейл
адрес: info@balkangamingexpo.com във формат: .PDF, .EPS, .AI, не по-късно от 1 септември 2019
Начин на плащане:
При получаване на попълнена Заявка, Беге Експо ЕООД издава проформа фактура. Оригинална
фактура ще бъде издадена след постъпване на сумата по сметката на организаторите. Заявките
няма да се считат за валидни без 100% авансово плащане. Попълнена и подпечатана заявка
получена от Беге Експо не може да бъде отменена. В случай на отказ заявителят е отговорен за
пълното изплащане на рекламата, която е заявил.
Броят на рекламните възможности е ограничен на база първа-постъпила заявка.
Приетата Заявка има сила на договор между БЕГЕ (БЕГЕ Експо ЕООД) и заявителя. С подписване на
настоящата Заявка заявителят потвърждава, че приема условията за плащане, посочени в Заявката,
и се задължава да заплати пълния размер на уговорената цена в посочените по-горе срокове.
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