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СПОНСОРСКИ ПАКЕТ STARTUP ЗОНА

Станете спонсор на Стартъп 
Зоната! Подкрепете 
стартъп общността в 
европейската игрална 
индустрия и увеличете 
разпознаваемостта 
на бранда си в 
региона!

Зоната и състезанието Gaming Startup 
Challenge 2022 предоставят на 
участниците:

 трибуна, от която да представят 
иновативните си идеи и технологични 
решения;

 възможност да разширят мрежата си 
от професионални контакти;

 възможност да привлекат 
потенциални инвеститори и да 
намерят нови партньорства.

23   24

GAMING STRATUP CHALLENGE 5.0

Стартъп зоната на BEGE е инициатива, 
която подкрепя предприемачите 
в игралната индустрия. 

Станете спонсор на Стартъп зоната, за да подкрепите 
предприемаческия дух в Европа! 



СПОНСОРСКИ ПАКЕТ STARTUP ЗОНА

 СПОНСОРСКИЯТ ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:

 Два (2) висящи банера над Стартъп зоната с рекламна визия на Вашата 
компания и Вашия спонсорски статус.* 

 Представител на Вашата компания ще бъде включен в престижното жури, 
оценяващо участниците в състезанието.  

 Логото на Вашата компания ще присъства върху кристалната статуетка, 
връчвана на победителя в състезанието.*

 Логото на Вашата компания ще присъства върху официалните дипломи, 
връчвани на класиралите се на второ и трето място.*

 Брандирани торбички с промоционални маркетинг материали за 
участниците. Материалите се предоставят от спонсора.*

 Възможност за откриваща или мотивационна реч от  
Ваш представител по време на състезанието. 

 Възможност за предоставяне на брандирани 
химикалки, подлистници или тефтери на участниците. 
Материалите се предоставят от спонсора.*

 Банер 0,85 x 2,00 м с Ваше лого, анонсиращ Ви  
като Стартъп спонсор. Банерът е поставен  
пред входа на изложбената зала.*
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GROW  AND  EXPAND  INFORMED!
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* Рекламни материали и 
визии – логото и рекламните 
материали да бъдат осигурени 
от компанията спонсор най-
късно до 15 септември 2022.
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 Цяла цветна рекламна страница в официалния каталог на BEGE & EEGS.*

 Логото Ви със статус Стартъп спонсор ще бъде включено в официалната 
онлайн програма на BEGE.*

 Логото на Вашата компания със статус Стартъп спонсор ще присъства в 
официалния каталог на BEGE & EEGS, в секция Партньори.*

 Уеб-банер (200x90 / JPG или GIF) на сайта на BEGE: balkangamingexpo.com.*

 Четири (4) покани за официалното BEGE парти /мястото и датата следва да 
бъдат уточнени/. Включени са напитки и храна. 

 Онлайн покани за безплатно посещение на BEGE 2022, брандирани с логото 
на Вашата компания.

 Два (2) пропуска за конференцията EEGS 2022 на 22 ноември, 

(с изключение на кръглата маса на регулаторите). 

 Четири покани за официалното Networking Party  
на EEGS (22 ноември). 

 Един (1) PR материал за компанията или интервю с посочен 
от Вас представител, публикувано в онлайн медията е-Game 
Spectrum, както и във Фейсбук страницата на изданието

 Популяризиране на Вашата компания чрез публикации 
в социалните медии и други медийни кампании с 
Вашето лого и статус Стартъп спонсор.

 Снимки от събитието.

ЦЕНА НА СПОНСОРСКИЯ ПАКЕТ: € 5 500

* Рекламни материали и 
визии – логото и рекламните 
материали да бъдат осигурени 
от компанията спонсор най-
късно до 15 септември 2022.
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*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.
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