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Моля попълнете и изпратете формата на: Дружество на кардиолозите в България 
                         Николай Иванов - GSM 0884 786 884 
                             Изпълнителен директор на ДКБ  
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ДАННИ ЗА СПОНСОРА 
 
 

Име на фирмата        
 

Лице за контакт        
 

Телефон             GSM        
 

E-мail                                                                Факс        
 

Адрес за кореспонденция – град                     Пощенски код       
ул.  и №        
 
ЕИК              ИН по ДДС        
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ФОРМИ НА УЧАСТИЕ 
(всички суми са с включен ДДС) 

 
 
 

   Платинен спонсор     36 000 лева 
 
 

   Златен спонсор      30 000 лева 
 
 

   Сребърен спонсор     24 000 лева 
 

   Бронзов спонсор     18 000 лева 
 

   Спонсор       14 400 лева 
 
 

   Подпомагане на тематична сесия   7 200 лева 
 

 
   Платена презентация              3 600 лева 

 
 
 

Заплащането на спонсорството се извършва по банков път и след сключване на 
договор, не по-късно от 15 юни 2016 г. За получените суми Дружеството на 
кардиолозите в България издава данъчни фактури. 

 
 
 
 
Дата              Подпис        
 
 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СПОНСОРСТВОТО 
 
 

ПЛАТИНЕН СПОНСОР 

Спонсорирайки конгреса с 36 000 лв. (с вкл. ДДС), Вие получавате следните 
възможности: 

 сателитен симпозиум в пленарна зала с продължителност 60 минути и втори 
симпозиум с продължителност 60 минути 

 
 



  безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" – 3 
страници с формат А4 

  изписване името и логото на фирмата като платинен спонсор на специално 
рекламно табло на конгреса 

  изписване името и логото на фирмата като платинен спонсор на рекламния плакат 
на конгреса 

 изписване на името и логото на фирмата като платинен спонсор в научната програма 

 включване на 5 промоционални материала в делегатския комплект на участниците  

 

ЗЛАТЕН СПОНСОР 

Спонсорирайки конгреса с 30 000 лв. (с вкл. ДДС), Вие получавате следните 
възможности: 

 сателитен симпозиум с продължителност 60 минути и втори симпозиум с 
продължителност 30 минути 

 безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" – 2 
страници с формат А4 

 изписване името и логото на фирмата като златен спонсор на специално рекламно 
табло на конгреса 

 изписване името и логото на фирмата като златен спонсор на рекламния плакат на 
конгреса 

 изписване на името и логото на фирмата като златен спонсор в научната програма 

 включване на 4 промоционални материала в делегатския комплект на участниците 

 

СРЕБЪРЕН СПОНСОР 

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 24 000 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности: 

 сателитен симпозиум с продължителност 60 минути 

 безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" – 1 
страница с формат А4 

 изписване името и логото на фирмата като сребърен спонсор на специално рекламно 
табло на конгреса 

 изписване името и логото на фирмата като сребърен спонсор на рекламния плакат на 
конгреса 

 
 



 изписване на името и логото на фирмата като сребърен спонсор в научната програма 

 включване на 3 промоционални материала в делегатския комплект на участниците 

 

БРОНЗОВ СПОНСОР 

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 18 000 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности: 

 сателитен симпозиум с продължителност 40 минути 

 безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" – 
размер ½  от формат А4 

 изписване името и логото на фирмата като бронзов спонсор на специално рекламно 
табло на конгреса 

 изписване името и логото на фирмата като бронзов спонсор на рекламния плакат на 
конгреса 

 изписване на името и логото на фирмата като бронзов спонсор в научната програма 

 включване на 2 промоционални материала в делегатския комплект на участниците 

 

СПОНСОР 

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 14 400 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности: 

 сателитен симпозиум с продължителност 30 минути 

 безплатна реклама в конгресното издание на списание "Българска кардиология" – 
размер ¼ от формат А4 

 изписване името и логото на фирмата като спонсор на специално рекламно табло на 
конгреса 

 изписване името и логото на фирмата като спонсор на рекламния плакат на конгреса 

 изписване на името и логото на фирмата като спонсор в научната програма 

 включване на 1 промоционален материал в делегатския комплект на участниците 

 

ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕМАТИЧНА СЕСИЯ 

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 7 200 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности: 

 
 



 Обявяване на подпомагането в зала, фирмена презентация с продължителност 15 
мин. и поставяне на банер с логото на фирмата през времетраенето на сесията 

 раздаване на 2 промоционални материала по време на сесията 

 

ПЛАТЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 3 600 лв. (с вкл. ДДС), Вие 
получавате следните възможности: 

 Обявяване на подпомагането в зала, фирмена презентация с продължителност 10 
минути и поставяне на банер с логото на фирмата през времетраенето на презентацията 

 раздаване на 1 промоционален материал по време на презентацията 
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