
Спонсорски 
пакет BEGE 
награди

B A L K A N  E N T E R T A I N M E N T  &  G A M I N G  E X P O

Екслузивно само за една компания



Престижните награди се връчват на 
личности и компании за цялостен принос и 
високи постижения в областта на игралната 
и развлекателната индустрия.

• Популяризирайте Вашата компания пред 
бъдещи клиенти и партньори!

• Осигурете престиж и добавена стойност 
за Вашата компания!

• Бъдете част от гейминг елита на Европа!

• Открийте нови възможности!

За BEGE награди

Защо да станете спонсор?



Спонсорският пакет включва:
• Името на компанията, брандирано на 

всички кристали, под името на всеки 
победител;

• VIP покани за Вашите клиенти и партньори;
• Лого върху официалните покани за 

партито;
• Места за Вас и Вашите гости в парти 

локацията;
• Рекламен спот/анимирано лого  (макс. 

30 сек) на екраните в парти локацията;
• Рекламен спот/лого (макс. 30 сек.)  на 

екраните на арките пред входовете на 
изложбените зали;

• Цяла рекламна страница в официалния 
каталог на BEGE & EEGS;

• Промотиране на компаниятa като 
Официален спонсор на BEGE наградите 
в социалните профили на BEGE; 

• Уеб банер (200x90px) в сайта на BЕGE 
и EEGS за период от 30 дни;

• Един (1) PR материал или интервю с Ваш 
представител в онлайн списание - е-Game 
Spectrum и във Фейсбук страницата му;

• Четири (4) покани за официалното 
Networking party на EEGS (22 ноември);

• Лого в официалния каталог на BEGE & 
EEGS със заглавие “Официален спонсор 
на BEGE наградите“;

• Лого върху банер (0,85 x 2,00m.), 
разположен в централното фоайе пред 
входа на изложбените зали;

• Лого върху пресстената, разположена 
на входа на парти локацията;

• Лого в прессъобщенията на BEGE и EEGS 
за  ноември заедно с кратка информация 
за компанията.

Спонсор на BEGE награди

*Рекламните материали и визии трябва да бъдат предоставени най-късно до 15 септември 2022.



Цена на спонсорския 
пакет: € 6000 без ДДС

*Рекламните материали и визии трябва да бъдат предоставени най-късно до 15 септември 2022.

Спонсор на BEGE награди

    БОНУС:

• Разпространение на рекламни материали 
пред входа  на  парти   локацията (материалите 
са предоставени от спонсора);

• Привествие по време на официалното 
откриване на BEGE партито от Ваш 
представител; 

• Ваш представител да връчи награда по 
време на BEGE Наградите 2022;

• Снимки от събитието.



За допълнителна информация, моля свържете се с нас:

Отворени сме към допълнителни предложения за спонсорски 
възможности, съобразени с нуждите на Вашата компания!

Илияна Левтерова
Mаркетинг мениджър

+359 28 129 333
+359 882 891 177 
iliyana.levterova@balkangamingexpo.com

Ралица Крумова
Мениджър Продажби

+359 28 129 333
+359 882 613 753
 ralitsa.krumova@balkangamingexpo.com

www.balkangamingexpo.com

http://http://www.balkangamingexpo.com
https://www.facebook.com/begexpo/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/2053371/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCZdGx0EuWrgtqBMduR_ZRCw?view_as=subscriber
https://twitter.com/BEGE_Expo
https://www.instagram.com/begexpo/


23-24  NOVEMBER  2022 
INTER EXPO CENTER, SOFIA

*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 15 септември 2022.

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.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заявител (име на компанията):

ЕИК (Булстат):  № по ЗДДС:

Адрес на регистрация: № по ЗДДС:

Лице за контакт:

Тел: Факс: E-mail:

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА-ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСКИ ПАКЕТ BEGE НАГРАДИ

Дата:...................               Подпис и печат:..................................................  
 
    


