СПОНСОРСКИ ПАКЕТ ЛОБИ БАР

(ЕКСЛУЗИВНО ЗА ЕДНА КОМПАНИЯ)

Защо да посетя бара?
• Защото всяка сутрин започва с кафе!
• За проверка на мейлите и планиране на
задачите за деня.
• За обяд, а защо не и за бизнес среща.

На по питие или просто за
кратка почивка, всички
посетители могат да заповядат
там. Да бъдете „Лоби бар
спонсор“ на BEGE значи:
• Всеки ще се запознае с Вашия бранд, докато Вие
се разхождате или пиете кафе.
• Посланието на Вашата компания със сигурност
ще достигне до всички посетители.
• Вашата марка ще бъде позиционирана на
най-добрата локация в цялото изложбено
пространство.
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• Брандиране стените на бара с лого на вашата
компания.
• Салфетки, брандирани с лого на вашата
компания в два цвята.
• Възможност да се осигурят брандирани
чаши.
• Възможност да се осигурят брандирани
бутилки минерална вода.
• Барманите ще носят тениски с логото на
вашата компания. Тениските се осигуряват
от спонсора.
• Излъчване на ваш рекламен спот (макс. 30
сек) и/или анимирано лого на екраните,
разположени върху арките, непосредствено
пред входа на изложбените зали.
• Банер-стойка (размер 0.85 х 2.00 м) с
рекламна визия на компанията-спонсор,
анонсираща статуса Официален „Лоби
Бар Спонсор“, разположен на входа на
изложбената зала.
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• Име / лого на компанията поставени на страницата с
“Партньори” в официалния каталог на EEGS & BEGE,
анонсиращи статуса Официален „Лоби Бар Спонсор“.

• Включване на вашите фирмени рекламни материали
– брошури, дипляни и др. в пакетите за лектори и
посетители на конференцията.

• Самостоятелна рекламна страница в официалния
каталог на EEGS & BEGE.

• Безплатни посетителски пропуски за изложението с
име / лого на компанията спонсор, анонсиращи статуса
Официален „Лоби Бар Спонсор“.

• Уеб банери + хиперлинк на компанията (размер
200 х 90 pxl), разположени на началната страница
на официалните уебсайтове на конференцията
www.eegamingsummit.com и изложението www.
balkangamingexpo.com за период от два месеца.

• Четири куверта за официалното парти на BEGE Expo,
което ще се проведе на 20-ти Ноември 2019 г.
• Четири куверта за официалнoто „Meet & Greet
Networking“ парти на конференцията ЕЕGS, което ще
се проведе на 19-ти Ноември 2019 г.
• Включване на вашето фирмено лого, заедно с титлата
„Лоби бар Спонсор“, заедно с информация за ваш
продукт или тематична статия, в официалните
бюлетини на BEGE и EEGS за периода Октомври –
Ноември 2019 г.

129(0%(5

• Промотиране на вашата компания със специалния
статут „Лоби бар Спонсор“ в социалните медии на BEGE
& EEGS.
• Публикуване на ПР материал или интервю с
представител на компанията спонсор, в онлайн
списанието и Facebook страница „e-Game Spectrum“

Стойност на спонсорския
пакет: € 5500 без ДДС

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА-ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСКИ ПАКЕТ ЛОБИ БАР
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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