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  ЗАЯВКА ЗА СПОНСОРСТВО 
 

Краен срок за изпращане: 30 март 2012 г. 
 

Моля попълнете и изпратете формата на:               Дружество на кардиолозите в България 
Николай Иванов                                           Екатерина Георгиева                                                                       
/изпълнителен директор на ДКБ/         /технически секретар на ДКБ/ 
deltahold@yahoo.com                              kategeorgieva@yahoo.com 

 

факс: 02/987 74 77 
 
 

 

       ДАННИ ЗА СПОНСОРА 
 
 

Име на фирмата 
 

 

Лице за контакт 
 
 

Телефон       GSM       
 
 

E-mail      Факс 
 
 

Адрес на регистрация 
 
 

Адрес за кореспонценция 
 
 

 ЕИК                                      ИН по ДДС       
 
 
 
 

 

 

         ФОРМИ НА УЧАСТИЕ 
 
 
 

Платинен спонсор  36 000 лева 

Златен спонсор  24 000 лева 

Сребърен спонсор  18 000 лева 

Спонсор   9 000 лева 

Презентация    3 600 лева 
 

 Цените са с включено 20% ДДС. 
 
 

      Дата:...............................................      Подпис:.................................. 

www.13cardiocongress.com 
 

http://www.cardiobg.com/�


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

Оказвайки финансова помощ на конгреса в размер на 3600 лв., вие получавате следните 
възможности: 
 презентация с продължителност 15 минути 
 изписване на логото на фирмата на специално рекламно табло 
 изписване името и логото на фирмата на рекламния плакат на конгреса 

 

Заплащането на спонсорството се извършва не по – късно от 30 март 2012 г. по банковата сметка на 
Дружество на кардиолозите в България на база договор. За получените по силата на стопански 
договор суми Дружеството на кардиолозите е България издава на всеки спонсор фактура, 
съобразно изискванията на българското законодателство.  

 

СРЕБЪРЕН СПОНСОР 
 

Спонсорирайки конгреса с 18000 лв., вие получавате следните възможности: 
 сателитен симпозиум с продължителност 60 минути 
 безплатно ползване на 8 кв. м. незастроена изложбена площ 
 реклама в списание „Българска кардиология” размер до 1/4 от формат А4 
 изписване името и логото на фирмата на специално рекламно табло на конгреса 
 изписване името и логото на фирмата на рекламния плакат на конгреса 
 безплатна регистрация на 6 участници 

 

ЗЛАТЕН СПОНСОР 
 

Спонсорирайки конгреса с 24 000 лв., вие получавате следните възможности: 
 сателитен симпозиум с продължителност 90 минути 
 безплатно ползване на 12 кв. м. незастроена изложбена площ 
 реклама в списание „Българска кардиология” – размер до ½ от формат А4 
 изписване името и логото на фирмата на специално рекламно табло на конгреса 
 изписване името и логото на фирмата на рекламния плакат на конгреса 
 включване на 2 промоционални материали на спонсора в делегатския комплект на участниците 

    безплатна регистрация на 10 участници 

ПЛАТИНЕН СПОНСОР 
 

Спонсорирайки конгреса с 36000 лв., вие получавате следните възможности: 
 сателитен симпозиум в пленарна зала с продължителност 90 минути и втори симпозиум с 
продължителност 60 минути 
 безплатно ползване на 18 кв. м. незастроена изложбена площ 
 реклама в списание „Българска кардиология” – формат А4 
 изписване името и логото на фирмата на специално рекламно табло на конгреса 
 изписване името и логото на фирмата на рекламния плакат на конгреса 
 изписване на името на спонсора в програмата 
 включване на неограничено количество промоционални материали на спонсора в делегатския 
комплект на участниците 
 безплатна регистрация на 15 участници 

 

   СПОНСОР 
 

Оказвайки финансова помощ на конгреса с 9000 лв., вие получавате следните възможности: 
 сателитен симпозиум с продължителност 45 минути 
 изписване името и логото на фирмата на специално рекламно табло на конгреса 
 изписване името и логото на фирмата на рекламния плакат на конгреса 

     безплатна регистрация на 3 участници 
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