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Възможности за партньорство 
на 

Икономически форум „Зелена икономика“  
Дата: 7 декември 2018 г. 

Място: София Хотел Балкан 

  

 

Основен партньор 

на Икономически форум „Зелена икономика“ - 5000 лв.* 

 Участие на Ваши представители във всички дискусионни части на събитието; 

 Презентация или изказване по време на дискусионните части на събитието (до 10 мин.); 

 Присъствие на един Ваш представител на Международната кръгла маса „Кръговата икономика 

в Европа“, която е само с покани от кабинета на европейския комисар по въпросите на околната 

среда, морското дело и рибарството, г-н Кармену Вела; 

 По време на работния обяд - запазено място за един Ваш представител  на основната маса, на 

която ще стоят и гост-лекторите:    

- г-н Кармену Вела, европейски комисар по въпросите на околната среда, морското дело и 

рибарството 

- г-н Нено Димов, министър на околната среда и водите на България 

- г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община 

 По време на работния обяд – допълнително запазено място за втори Ваш представител, който 

ще е настанен, в близост до официалната маса; 

 Визуална реклама: 

- Ваше лого ще бъде прожектирано на екрана в залата за дискусии; 
- Ваше лого ще бъде прожектирано на екрана в залата, където ще протече работния обяд; 
- Възможност за раздаване на Ваши брандирани подаръци и/или информационни материали на 

гостите на влизане/излизане; 
- Ваш банер на стойка на територията на форума (макс. 1х2м.); 
- Ваше лого и линк на сайта на събитието;  

 

партньор 

на работен обяд - 2000 лв.* 

 Запазено място на Ваш представител на основната маса, на която ще стоят официалните гости; 

 Допълнителна регистрация на Ваш представител, който ще е настанен, в близост до официалната 
маса; 

 Ваше лого ще бъде прожектирано на екрана в залата на обяда; 

 Ваш банер на стойка на територията на форума (макс. 1х2м.); 

 Възможност за раздаване на Ваши брандирани подаръци и/или информационни материали на 
гостите на влизане/излизане; 

 Ваше лого и линк на сайта на събитието; 
 

*всички посочени цени са без вкл. ДДС 


