Имаме честта да Ви поканим да станете
официален спонсор на най-престижните
награди в игралната индустрия - Наградите
на BEGE, които ще се проведат по време
на официалното BEGE парти на 20-ти
ноември. С предоставянето на спонсорство
Вие ще имате възможност да бъдете
под светлината на прожекторите в найграндиозната церемония в сектора, в която
редица водещи компании ще получат
отличия. Докато се забавлявате ще можете
да празнувате заедно, високите постижения
и нововъведения в игралната индустрия.

Спонсорския пакет включва:
• Името на вашата компания, на всички наградни
кристали, под името на всеки победител*
• VIP онлайн покана за Вашите клиенти и
партньори, брандирана с логото на компанията
Ви
• Името/логото на Вашата компания върху
официалните покани за партито – печатни и
онлайн*
• Представяне на Вашата компания като
Официален спонсор на BEGE наградите
в социалните профили на
BEGE преди
изложението.
• Цяла цветна страница в официалния каталог на
BEGE&EEGS*

• Логото на Вашата компания ще присъства в
официалния каталог на BEGE&EEGS, със заглавие
„Официален спонсор на BEGE наградите“*
• Уеб банер (200x90 px) и хиперлинк към сайта на
Вашата Компания ще бъдат качени на сайтовете
на BEGE - www.balkangamingexpo.com за един
месец*
• Банер 0,85 x 2,00 м с лого, който ви представя
като Официален спонсор на наградите, на BEGE,
поставен в централното фоайе пред входа на
изложбените зали*
• Възможност за разпространение на рекламни
материали пред входа на клуба – брошури,
флаери, листовки (предоставени от Спонсора)*

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1-ви септември.

• Представител на Вашата компания може
да отправи привествие при официалното
откриване на наградите.
• Възможност Ваш представител да връчи награда
по време на церемонията.
• Места в обозначена за компанията зона в клуба.
• Анимирана реклама или лого на компанията
(макс. 30 сек) на екраните в клуба*
• Анимирана реклама или лого на компанията
(макс. 30 сек) на екраните, които са поставени на
арките пред входовете на изложбените зали*.
• Отпечатване на логото Ви на Стената на славата,
позиционирана на входа на клуба*

• В прессъобщенията за BEGE през м. ноември
Вашата компания ще бъде оповестена със
заглавието Официален Спонсор на BEGE
наградите, както и кратка информация за
фирмата.
• Един PR материал за компанията или интервю с
посочен от Вас представител ще бъде публикуван
в онлайн списание - е-Game Spectrum и във
Фейсбук страницата му.
• Четири (4) покани за официалното Meet & Greet
Networking party на EEGS (19 ноември).
• Брандирани снимки от събитието.

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1-ви септември.
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