
Рекламни пакети, 2019 
г. 

 

 

ЗЛАТЕН рекламен пакет 
1. Предоставяне на възможност за презентиране, в рамките на 30 (тридесет) минути, на 

продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ. 
2. Възможност за ползване на самостоятелен кът (маса) за представяне на още информация, 

свързана с продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ. 
3. Отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на първа позиция на банера и програмата на 

събитието. 

4. Осигуряване на подходящо място за поставяне на рекламни банери на 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ по време на събитието. 

5. Включване на рекламни материали (проспекти, брошури и др.), предоставени от 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, в комплекта материали за участниците в събитието. 

6. Отбелязване участието на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в информацията за събитието в сайта на БАВ, 
в изданието на БАВ – списание БУЛАКВА и в социалната мрежа на БАВ. 

7. Два пропуска за събитието – такса-участие (без нощувка и храна). 
 Цена на пакета: 3 000 лв. без ДДС 

 
СРЕБЪРЕН рекламен пакет 

1. Предоставяне на възможност за презентиране, в рамките на 20 (двадесет) минути, на 
продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ. 

2. Осигуряване на подходящо място за поставяне на рекламен банер на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ по 
време на събитието. 

3. Отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на банера и програмата на събитието. 
4. Включване на рекламни материали (проспекти, брошури и др.), предоставени от 

РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, в комплекта материали за участниците в събитието. 
5. Отбелязване участието на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в информацията за събитието в сайта на 

БАВ, в изданието на БАВ – списание БУЛАКВА и в социалната мрежа на БАВ. 
6. Един пропуск за събитието – такса-участие (без нощувка и храна). 

 Цена на пакета: 2 000 лв. без ДДС 
 

БРОНЗОВ рекламен пакет 
1. Предоставяне на възможност за презентиране, в рамките на 20 (двадесет) минути, на 

продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ. 
2. Отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на програмата на събитието. 
3. Отбелязване участието на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в информацията за събитието в 

списание БУЛАКВА. 
 Цена на пакета: 1 000 лв. без ДДС 

 

Рекламен банер 
1. Осигуряване на подходящо място за поставяне на рекламен банер на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ по 

време на събитието. 
 Цена на пакета: 500 лв. без ДДС 



Advertising packets, 2019 
  

 
 

GOLDEN advertising packet 
1. Providing an opportunity for the Advertiser to present its activity to the auditory of the event 

within 30 minutes. 
2. Providing a suitable place for stand to present additional information, regarding the products and 

services of the Advertiser. 
3. Printing the logo of the Advertiser on the first position of event banner and programme. 
4. Providing a suitable place for placing of advertising banners of the Advertiser during the event. 
5. Including of advertising materials (catalogues, leaflets, etc.) delivered by the Advertiser in 

the set of materials for the event. 
6. Announcing the participation of the Advertiser in the site of BWA, in BULAQUA magazine, in BWA’s 

online social media. 
7. Two passes for the event – participation fee (no overnight and meals). 

 Cost of the packet: 3 000 BGN (excluding VAT) 
 
 

SILVER advertising packet 
1. Providing an opportunity for the Advertiser to present its activity to the auditory of the event 

within 20 minutes. 
2. Providing a suitable place for placing of advertising banner of the Advertiser during the event. 
3. Printing the logo of the Advertiser on the event banner and programme. 
4. Including of advertising materials (catalogues, leaflets, etc.) delivered by the Advertiser in the set of 

materials for the event. 
5. Announcing the participation of the Advertiser in the site of BWA, in BULAQUA magazine, in 

BWA’s online social media. 
6. Two passes for the event – participation fee (no overnight and meals). 

 Cost of the packet: 2 000 BGN (excluding VAT) 
 
 

BRONZE advertising packet 
1. Providing an opportunity for the Advertiser to present its activity to the auditory of the event 

within 20 minutes. 
2. Printing the logo of the Advertiser on the event programme. 
3. Announcing the participation of the Advertiser in BULAQUA magazine. 

 Cost of the packet: 1 000 BGN (excluding VAT) 

 
 

Advertising banner 
1. Providing a suitable place for placing of advertising banner of the Advertiser during the event 

 Cost: 500 BGN (excluding VAT) 


