
 

Уважаеми бъдещи партньори, 

Предлагаме на вашето внимание възможността да бъдете спонсори на Седмото издание на 

бизнес форума „Сподели успеха си с нас“ 

              24.11.2022 г. – гр. София 
 

 

 СРЕБЪРЕН ПАКЕТ – 1750 BGN 
 

1) Присъствие на Вашата компания в нашите пиар материали 

 

2) Присъствие на логото на компанията Ви и линк към сайта ви на нашия сайт, който на месец генерира около 

16 000 посещения 

 

3) Интервю в Euronews Bulgaria TV 

 

4) 2 бр. пропуски за форума 

 

ЗЛАТЕН ПАКЕТ – 2500 BGN 
 

1) Пропуски – можете да поканите БЕЗПЛАТНО свои гости на събитието 

 

2) Подсилени тематични постове в нашите социални мрежи за компанията Ви – Facebook, LinkedIN, 

Instagram 

 

3) Присъствие на Вашата компания в нашите пиар материали 

 

4) Присъствие на логото на компанията Ви и линк към сайта ви на нашия сайт, който на месец 

генерира около 16 000 посещения 

 

5) Интервю в Euronews Bulgaria TV 

 

6) Едногодишно БЕЗПЛАТНО участие в нашата Бизнес вселена с над 8 000 членове 

 

 

7) Предоставяне на професионално заснет снимков материал след събитието за маркетинговите Ви 

цели 
 

 



 

 
 

8) Присъствие на логото на компанията Ви в бюлетина на събитието, който се разпраща до ТОП 100 фирми в 

региона, с линк към сайта Ви или страницата на компанията в социалните мрежи 

 

9) 5 бр. пропуски за форума 

 

 

ПЛАТИНЕН ПАКЕТ – 4000 BGN 
 

1) Участие като лектор в събитието – представяне на компанията Ви пред широка аудитория с гарантирано 

медийно присъствие 

 

2) Пропуски – можете да поканите БЕЗПЛАТНО свои гости на събитието 

 

3) Подсилени тематични постове в нашите социални мрежи за компанията Ви – Facebook, LinkedIN, Instagram 

 

4) Присъствие на Вашата компания в нашите пиар материали 

 

5) Присъствие на логото на компанията Ви и линк към сайта ви на нашия сайт, който на месец генерира около 

16 000 посещения 

 

6) Интервю в Euronews Bulgaria TV 

 

7) Едногодишно БЕЗПЛАТНО участие в нашата Бизнес вселена с над 8 000 членове 

 

8) Присъствие на логото Ви в Google Ads Display рекламата на събитието 

 

9) Предоставяне на професионално заснет снимков материал след събитието за маркетинговите Ви цели 

 

10) Присъствие на логото на компанията Ви в бюлетина на събитието, който се разпраща до ТОП 100 фирми в 

региона, с линк към сайта Ви или страницата на компанията в социалните мрежи 

 

11) Вашата презентация ще бъде втора поред, веднага след организаторите на събитието 

 

12) Присъствие на логото Ви на всичките банери, свързани със събитието в дигиталната медия и възможност 

за раздаване на вашите рекламни материали по време на събитието 

 

13) Присъствието Ви като спонсор във всички анонси за събитието 

 

14) 7 бр. пропуски за форума 

 


