Национално сдружение на общините в
Република България

XIІI-та Годишна среща на местните власти

1-3 октомври 2018 г.
к.к. „Албена“

СПЕЦИАЛИЗИРАНО
ИЗЛОЖЕНИЕ ОБЩИНСКО ЕКСПО
Възможности за участие
на бизнеса и неправителствения
сектор
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Националното сдружение на общините в Република България, в рамките
на най-големия си форум – Годишната среща на местните власти,
организира чрез своето търговско дружество НСОРБ-Актив
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ - ОБЩИНСКО ЕКСПО.
Изложението е отлична възможност за фирмите да представят по
индивидуален начин свои стоки, проекти или услуги и да установят
директни и непосредствени контакти с общинските лидери.
Участието на изложителите с всяка изминала година е все по-атрактивно
и значително разширява достъпа им до крайните клиенти. Насърчаването
на живия контакт, срещи и дискусии е водеща цел на Изложението и през
тази година. Ние вярваме, че то е форма на подкрепа за успешна бизнес
дейност с положителен ефект и резултат, несравним с каквато и да е
реклама.
Ако считате, че предлаганите от Вас стоки и услуги представляват интерес
за общините и търсите възможност да представите своите конкурентни
предимства пред широка общинска аудитория, ОБЩИНСКОТО ЕКСПО е
точното място да ги популяризирате.
На следващите страници ще намерите подробна информация за
различните форми и условия на участие.
Екипът на НСОРБ-Актив е на разположение за обсъждане на
предпочитаното от Вас участие, което в максимална степен да отговори
на визията и маркетинговата стратегия на Вашата компания.
Очакваме Вашите заявки до 20.09.2018 година.

Ще се радваме да Ви посрещнем като наши партньори в
ОБЩИНСКО ЕКСПО`2018 – мястото за среща на бизнеса с общините!
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Открита изложбена площ
Ще бъде разположена на
централната търговска алея на
к.к. Албена, между хотелите
„Парадайс Блу“ и „Фламинго
Гранд.
Наем на открита незастроена площ:

80 лв/м2

Минималната площ за наемане е 8 м2.

Закрита изложбена площ
Ще бъде разположена във
фоайето на партера на хотел
Парадайс Блу“ и пред
конферентна зала „Сии“ в същия
хотел.
Наем на закрита незастроена площ:

150 лв./м2

Наем на пространство с общо
осветление, за разполагане на собствено
леко преместваемо оборудване.

Наем на щанд
250 лв./м2
(закрита застроена площ)
Наем на стандартен щанд от PVC
конструкция с размери от 4 м2, 6 м2, 8
м2 или повече квадратни метри, в който
влиза: ниска витрина (размери
90/100/50 см), ел. инсталация с
поставяне на луминисцентни или LED
лампи, 1 ел. контакт, челен фриз с
многоцветен фирмен надпис и лого, 1
маса (ламинат, тръбна конструкция) и
стол.
Изложителите могат да
провеждат свои промоционални
активности и да организират
индивидуални срещи с общини в
зоната на изложението.
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СПОНСОРИ НА КОКТЕЙЛ НА
ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ:

3 000 лева

На 1 октомври 2018 г., след откриване и разглеждане на Изложението, ще бъде
организиран Коктейл на изложителите за участниците и гостите в Годишната среща.
Вашата фирма може да бъде спонсор на Коктейла на изложителите
със следните възможности за реклама:
Отпечатване на име, лого и контакти на
Спонсора в Програмата на Срещата и
поканата за коктейла, която ще получат
всички участници в ГСМВ;
Приветствие от Ваш представител и
разпространение на рекламни материали
или друга маркетинг активност по време
на коктейла;
Реклама на Спонсора на ¼ страница в
eлектронния бюлетин на НСОРБ в броевете
преди и след Събитието (седмично издание
на НСОРБ, което се разпространява до
повече от 3 500 абонати от общини и
централна власт);
Брандинг – банери, чаши, салфетки,
чинии, бутилки с напитки, сувенири и
други, брандирани с логото на Вашата
фирма. Печата и предоставянето на
брандираните материали е ангажимент на
спонсора.

МУЛТИМЕДИЙНА РЕКЛАМА:
300 лева

ДРУГО:

Можете да презентирате Ваши продукти и услуги чрез многократно
излъчване на рекламен клип на информационни дисплеи в зоните
за регистрация и кафе-паузите за целия период на Срещата.

300 лева

Към Вашето участие в Изложението можете да добавите
публикуване на реклама в сайта на НСОРБ-Актив
(електронен банер на Вашата компания, с линк към
интернет-страницата Ви)

280 лева
на човек

4

Право на пълен достъп до деловата
програма на Срещата и официалната
вечеря на 2 октомври.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В случай, че проявите интерес за участие в Изложение ОБЩИНСКО
ЕКСПО`2018, моля да попълните и изпратите приложената ЗАЯВКАДОГОВОР в срок до 20 септември 2018 г. Спазването на сроковете е
необходимо условие за качествено изпълнение на заявените от Вас
услуги.
При интерес към някой от пакетите от повече от една фирма, предимство
ще има тази, чиято писмена заявка е постъпила първа.
Всички фирми-участници в ОБЩИНСКО ЕКСПО заплащат
организационна такса от 260 лева, която включва: административни
разходи, информационно обслужване, общо рекламно обслужване;
участие в Коктейл на изложителите.
Всички посочени цени за участие в Изложението са без ДДС.

Организаторите не гарантират, че конкурентна на Вашата фирма няма
да участва в ОБЩИНСКО ЕКСПО.
Организаторите не носят отговорност за посещаемостта и интереса към
изложбените площи, презентациите и събитията, организирани в рамките
на Срещата и Изложението. Усилията за привличане на участниците за
тези срещи и мероприятия са ангажимент на фирмите-изложители.
При организиране на Вашия престой, моля да имате предвид, че к.к.
Албена не приема никакви индивидуални резервации в ангажираните от
нас за събитието хотели. При желание от Ваша страна, можем да Ви
включим в общата резервация на мероприятието за настаняване и
изхранване.
Ако не намирате сред предложенията ни точния начин за представяне,
сме отворени да адаптираме пакетите в рамките на възможното, така че
да отговорят максимално на нуждите на Вашата фирма!
За информация и заявки:
София Михова
Мениджър „Събития“, „НСОРБ –Актив” ЕООД
тел. 02/ 94 34 467, 0882 037845;
e-mail: s.mihova@namrb.org
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