
Камарата на строителите в България и в. „Строител“
организират Втора международна конференция 

под патронажа на г-жа Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие  
на Европейския парламент 

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Защо да бъдете наш партньор:
 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория - министри, 

директори на управляващи органи, кметове, потенциални бизнес партньори

 Промотиране на Вашите продукти и услуги

 Възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Предлагаме ви следните партньорски пакети:

Партньор:

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

Цена на пакет: 1500 лв. без ДДС

 „Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи” 
ОпрОстяване на изпълнениетО на КОхезиОнната пОлитиКа

17 май 2016 г., 9:00 ч., „София хотел Балкан”
В началото на програмния период 2014 – 2020 г. е от изключително 

значение да се представят възможностите за финансиране по поли-
тиката на сближаване през следващите години за хората и бизнеса, 
както и да се обсъдят основните предизвикателства, стоящи пред 
партньорите в процеса на усвояване на евросредствата. 

Събитието ще бъде отлична възможност да се представят най-
актуалните теми и новите моменти, свързани с прилагането на по-
литиката на сближаване за 2014 – 2020 г. Специален гост на форума 

ще бъде Валтер Дефа – генерален директор на Главна дирекция „Реги-
онална и урбанистична политика“, Европейска комисия.

Поканени за участие са вицепремиерът по европейските фондове 
и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на регио-
налното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски, министърът на околната среда и водите Ивелина Василе-
ва, кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова и други. 

Такса участие:
120 лв. (с ДДС)

Превод по следната банкова сметка: 
Вестник „Строител“ ЕАД
Райфайзенбанк България 

BIC: RZBBBGSF 
IBAN: BG27RZBB91551004809103

При заплащане на място в деня на събитието: 

150 лв. (с ДДС)

25%
отстъпка за рекламодатели на вестник „Строител“

При интерес ще се радваме 
да се срещнем с Вас, 
за да обсъдим концепцията на събитието.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова 
   0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Основен партньор:

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието;
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от цената за участие за всеки следващ 
участник

Цена на пакет: 3000 лв. без ДДС

Генерален партньор:

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Изложбен щанд пред заседателната зала
Влагане на рекламни материали в 
 информационните пакети
3 безплатни пропуска за събитието
30% отстъпка от цената за участие 
 за всеки следващ участник

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Краен срок 9 май 2016 г.


