5-7 декември 2022 г.
гр. София

XIІ-та Национална среща на експертите
по програми и проекти в общините
Срещата е утвърдено място, на което
общинските експерти, отговорни за
планирането, подготовката и изпълнението на
общинските проекти, финансирани със средства
от европейските фондове дискутират с
представители на централната власт
възможностите за устойчиво местно развитие.
В рамките на събитието,
ще имате възможност да
установите нови
професионални връзки или
да развиете вече
съществуващи
партньорства.
На следващите страници ще
намерите информация за различните
възможности да представите
дейността си пред специализирана
аудитория.
За повече
информация :
София Михова,
мениджър „Събития“
„НСОРБ–Актив” ЕООД
тел. 0882 037 845
s.mihova@namrb.org

Ексклузивен партньор 1900 лева
Възможност за ексклузивно участие в Срещата:
- обявяване на Ексклузивния партньор по време на
Планарната сесия по откриване на Събитието
- присъствие във всички информационни
материали (програма, конферентни материали,
съобщения преди и след провеждане на Събитието,
реклама в сайта ни );
- поставяне на рекламни материали в
конферентните папки на участниците в Събитието.
- поздравление към участниците и възможност
за промоционална активност по време на официалната
вечеря (разиграване на томбола, викторина, награди и др.)
-до двама представители на партньора с право на достъп
до Програмата на Срещата;

Партньор
380 лева за 1 кафе-пауза
кафе-пауза
650 лева за 2 кафе-паузи
Вие можете да бъдете партньор на една или
повече кафе–паузи, предвидени в Програмата
на
Събитието.
Имате
възможност
да
брандирате мястото за провеждане на кафепаузата и да разпространявате рекламни
продукти по време на провеждането й,

по договаряне

Конферентни
материали

Участие
в
Събитието
чрез
осигуряване
за
участниците на брандирани чанти, конферентни
папки, химикали, тефтери, флашки, органайзери и
други работни рекламни материали, съгласувани с
организаторите.

Партньор регистрация 600 лева
Възможност да разпространявате Ваши рекламни
материали
по
време
на
регистрацията
на
участниците и брандиране на мястото за
регистрация.

300 лева

Рекламен участник

Поставяне на рекламни материали в конферентните
папки на участниците в Събитието.

Мултимедийна реклама

450 лева

Ваш рекламен клип може да бъде излъчван многократно на екраните
в конферентната зала преди началото и в паузите на Събитието.

Посочените цени са без ДДС
При интерес, ще предоставим
подробна информация за
опциите, включени във всеки
пакет, както и с условията за
участие в Събитието.
Изброените предложения не
изчерпват всички възможности
за представяне на Вашата
фирма
Отворени сме към всяка идея за
сътрудничество и адаптиране
на предложените пакети

Няколко причини да
станете наш партньор:
да представите
своята дейност,
продукти и услуги
пред дефинирана
аудитория

да осъществите

да се запознаете

връзки с

с конкретни

потенциални

проекти или бъдещи

клиенти сред

инвестиционни

местните власти

намерения на
общините

