Място: Очаквайте скоро!

Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с
усмивки, добро настроение и танци!
На 21 ноември партито на организаторите идва отново, за да събере игралната
индустрия на Източна Европа на едно място за много забавление и блясък!
Спонсорството на BEGE Party 2018, ви гарантира:
• среща с гейминг индустрията на Източна Европа на едно място
• забавление, гарнирано с отбрана програма, храна и напитки
• промотиране на бранда ви по един различен начин

Да празнуваме заедно успеха!

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР
Като ГЕНЕРАЛЕН Спонсор Вие получавате:
• VIP онлайн покана за Вашите клиенти и партньори,
брандирана с логото на компанията
• Името/логото на Вашата компания върху
официалните покани за партито – печатни и
онлайн*
• Представяне на компанията като Генерален
спонсор на BEGE Party в социалните профили на
BEGE и EEGS преди изложението
• Цяла цветна страница в официалния каталог на
BEGE&EEGS*
• Уеб банер (200x90 px) и хиперлинк към сайта на
Вашата Компания ще бъдат качени на сайтовете на
BEGE&EEGS - www.balkangamingexpo.com и www.
eegamingsummit.com, за един месец*
• Банер 0,85 x 2,00 м с лого, който ви представя като
ГЕНЕРАЛЕН спонсор на BEGE партито, поставен в
централното фоайе пред входа на изложбените
зали

• Анонсиране на статуса ГЕНЕРАЛЕН спонсор на BEGE
парти, чрез промотърите през първия ден на
изложението
• Логото на Вашата компания ще присъства в
официалния каталог на BEGE&EEGS със заглавие
„Спонсор на BEGE Party“*
• Отпечатване на логото Ви на Стената на славата,
позиционирана на входа на клуба*
• Възможност за разпространение на рекламни
материали пред входа на клуба – брошури, флаери,
листовки (предоставени от Спонсора)*
• Представител на Вашата компания може да отправи
привествие при официалното откриване на BEGE
Party
• Възможност Ваш представител да връчи награда по
време на BEGE Awards 2018
• Възможност за организиране на томбола по време
на партито с награди осигурени от Вашата компания*

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1 октомври.

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР
• Места в обозначена за компанията VIP зона в клуба
• Специална селекция от отбрани маркови напитки
• Салфетки с логото на Вашата Компания, в два цвята*
• Рекламен клип или анимирано лого на компанията
(макс. 30 сек) на екраните в клуба*
• Рекламен клип (макс. 30 сек.)/лого на компанията
на екраните, които са поставени на арките пред
входовете на изложбените зали*
• Популяризиране на Вашата компания, чрез
публикации в социалните медии и други медийни
кампании с Вашето лого на Стената на славата
• В прессъобщенията за BEGE и EEGS през м. ноември
ще бъде публикувано логото на Вашата компания
със статус – ГЕНЕРАЛЕН Спонсор на BEGE парти, както
и кратка информация за фирмата

• Четири (4) PR материала за компанията или интервю
с посочен от Вас представител ще бъдат публикувани
в онлайн списание е-Game Spectrum и във Фейсбук
страницата му
• Четири (4) пропуска за двата дни (20 и 21 ноември)
на конференцията EEGS, с изключение на кръглата
маса на регулаторите
• Четири (4) покани за официалното Meet & Greet
Networking party на EEGS (20 ноември)
• Брандирани снимки от събитието

Цена на спонсорския пакет:
€ 26 000 без ДДС

*Рекламни
материали
логото
и рекламните
материали
даprovided
бъдат осигурени
от компанията
*Artworks and
materialsи–визии
logos–and
advertising
materials
should be
not later than
1st October.спонсор най-късно до 1 октомври.

ЗЛАТЕН СПОНСОР
Като Златен спонсор Вие получавате:
• VIP онлайн покана за Вашите клиенти и партньори,
брандирана с логото на компанията Ви

• Анонсиране на статуса Златен спонсор на BEGE парти,
чрез промотъри през първия ден на изложението

• Името/логото
на
Вашата
компания
върху
официалните покани за партито – печатни и онлайн*

• Логото на Вашата компания ще присъства в
официалния каталог на BEGE&EEGS, със заглавие
„Спонсор на BEGE Party“*

• Представяне на компанията като Златен спонсор на
BEGE Party в социалните профили на BEGE и EEGS
преди изложението
• Половин цветна страница в официалния каталог на
BEGE&EEGS*
• Уеб банер (200x90 px) и хиперлинк към сайта на
Вашата компания ще бъдат качени на сайтовете на
BEGE&EEGS - www.balkangamingexpo.com и www.
eegamingsummit.com, за един месец*
• Банер 0,85 x 2,00 м с лого, който ви представя
като Златен спонсор на BEGE парти, поставен в
централното фоайе пред входа на изложбените зали

• Отпечатване на логото Ви на Стената на славата,
позиционирана на входа на клуба*
• Възможност за разпространение на рекламни
материали на Вашата компания пред входа на
клуба – брошури, флаери, листовки (предоставени
от Спонсора)*
• Представител на Вашата компания може да отправи
приветствие при официалното откриване на BEGE
Party

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1 октомври.

ЗЛАТЕН СПОНСОР
• Места в обозначена за компанията VIP зона в клуба
• Специална селекция от отбрани маркови напитки
• Рекламен клип или анимирано лого на компанията
(макс. 30 сек) на екраните в клуба*
• Рекламен клип или анимирано лого на компанията
(макс. 30 сек) на екраните, които са поставени на
арките пред входовете на изложбените зали*
• Популяризиране на Вашата компания, чрез
публикации в социалните медии и други медийни
кампании с Вашето лого на Стената на славата
• В прессъобщенията за BEGE и EEGS през м. ноември
ще бъде публикувано логото на Вашата компания
със статус – Златен Спонсор на BEGE парти, както и
кратка информация за фирмата

• Tри (3) PR материала за компанията или интервю с
посочен от Вас представител ще бъдат публикувани
в онлайн списание е-Game Spectrum и във Фейсбук
страницата му
• Два (2) пропуска за двата дни (20 и 21 ноември) на
конференцията EEGS, с изключение на кръглата
маса на регулаторите
• Две (2) покани за официалното Meet & Greet
Networking party на EEGS (20 ноември)
• Брандирани снимки от събитието

Цена на спонсорския пакет:
€ 12 500 без ДДС

*Artworks and
*Рекламни
материали
materialsи–визии
logos–and
логото
advertising
и рекламните
materials
материали
should be
даprovided
бъдат осигурени
not later than
от компанията
1st October.спонсор най-късно до 1 октомври.

СРЕБЪРЕН СПОНСОР
Като Сребърен спонсор Вие получавате:
• VIP онлайн покана за Вашите клиенти и партньори,
брандирана с логото на компанията
• Името/логото
на
Вашата
компания
върху
официалните покани за партито – печатни и онлайн*
• Представяне на компанията като Сребърен спонсор
на BEGE Party в социалните профили на BEGE и EEGS
преди изложението
• Уеб банер (200x90 px) и хиперлинк към сайта на
Вашата Компания ще бъдат качени на сайтовете на
BEGE&EEGS - www.balkangamingexpo.com и www.
eegamingsummit.com, за един месец*
• Банер 0,85 x 2,00 м с лого, който ви представя
като Сребърен спонсор на BEGE парти, поставен в
централното фоайе пред входа на изложбените зали

• Анонсиране на статуса Сребърен спонсор на BEGE
парти, чрез промотърите през първия ден на
изложението
• Логото на Вашата компания ще присъства в
официалния каталог на BEGE&EEGS, със заглавие
„Спонсор на BEGE Party“*
• Отпечатване на логото Ви на Стената на славата,
позиционирана на входа на клуба*
• Възможност за разпространение на рекламни
материали на Вашата Компания пред входа на
клуба – брошури, флаери, листовки (предоставени
от Спонсора)*

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1 октомври.

СРЕБЪРЕН СПОНСОР
• Места в обозначена за компанията VIP зона в клуба
• Специална селекция от отбрани маркови напитки
• Рекламен клип или анимирано лого на компанията
(макс. 30 сек) на екраните в клуба*
• Рекламен клип или анимирано лого на компанията
(макс. 30 сек) на екраните, които са поставени на
арките пред входовете на изложбените зали*
• Популяризиране на Вашата компания, чрез
публикации в социалните медии и други медийни
кампании с Вашето лого на Стената на славата*
• В прессъобщенията за BEGE и EEGS през м. ноември
ще бъде публикувано логото на Вашата компания
със статус – Сребърен Спонсор на BEGE парти, както
и кратка информация за фирмата

• Два (2) PR материала за компанията или интервю с
посочен от Вас представител ще бъдат публикувани
в онлайн списание е-Game Spectrum и във Фейсбук
страницата му
• Два (2) пропуска за двата дни (20 и 21 ноември) на
конференцията EEGS, с изключение на кръглата
маса на регулаторите
• Двe (2) покани за официалното Meet & Greet
Networking party на EEGS (20 ноември)
• Брандирани снимки от събитието

Цена на спонсорския пакет:

€ 7 500 без ДДС

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1 октомври.

БРОНЗОВ СПОНСОР
Като Бронзов Спонсор Вие получавате:
• Представяне на Вашата компания като Бронзов
спонсор на BEGE Party в социалните профили на
BEGE и EEGS преди изложението
• Анонсиране на статуса Бронзов спонсор на BEGE
парти, чрез промотърите през първия ден на
изложението

• Отпечатване на логото Ви на Стената на славата,
позиционирана на входа на клуба*
• Възможност за разпространение на рекламни
материали на Вашата Компания пред входа на
клуба – брошури, флаери, листовки (предоставени
от Спонсора)*

• Логото на Вашата компания ще присъства в
официалния каталог на BEGE&EEGS, със заглавие
„Спонсор на BEGE Party“*

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1 октомври.

БРОНЗОВ СПОНСОР
• Места за компанията Ви в клуба
• Рекламен клип или анимирано лого на компанията
(макс. 30 сек) на екраните в клуба*
• Рекламен клип или анимирано лого на компанията
(макс. 30 сек.) на екраните, които са поставени на
арките пред входовете на изложбените зали*
• Популяризиране на Вашата компания, чрез
публикации в социалните медии и други медийни
кампании с Вашето лого на Стената на славата
• В прессъобщенията за BEGE и EEGS през м. ноември
ще бъде публикувано логото на Вашата компания
със статус – Бронзов Спонсор на BEGE парти, както и
кратка информация за фирмата

• Един (1) PR материал за компанията или интервю с
посочен от Вас представител ще бъде публикуван
в онлайн списание е-Game Spectrum и във Фейсбук
страницата му
• Две (2) покани за официалното Meet & Greet
Networking party на EEGS (20 ноември)
• Брандирани снимки от събитието

Цена на спонсорския пакет:

€ 3 000 без ДДС

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1 октомври.

КЛАСИЧЕСКИ СПОНСОР
Като Класически Спонсор Вие получавате:
• Представяне на Вашата компания като Класически
спонсор на BEGE Party в социалните профили на
BEGE и EEGS преди изложението
• Логото на Вашата компания ще присъства в
официалния каталог на BEGE&EEGS, със заглавие
„Спонсор на BEGE Party“*

• Отпечатване на логото Ви на Стената на славата,
позиционирана на входа на клуба*
• Възможност за разпространение на рекламни
материали на Вашата компания пред входа на
клуба – брошури, флаери, листовки (предоставени
от Спонсора)*

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1 октомври.

КЛАСИЧЕСКИ СПОНСОР
• Места за компанията Ви в клуба
• Рекламен клип или анимирано лого на компанията
(макс. 30 сек) на екраните в клуба*
• Рекламен клип или анимирано лого на компанията
(макс. 30 сек.) на екраните, които са поставени на
арките пред входовете на изложбените зали*
• Популяризиране на Вашата компания, чрез
публикации в социалните медии и други медийни
кампании с Вашето лого на Стената на славата

• В прессъобщенията за BEGE и EEGS през м. ноември
ще бъде публикувано логото на Вашата компания
със статус – Класически Спонсор на BEGE парти,
както и кратка информация за фирмата
• Един (1) PR материал за компанията или интервю с
посочен от Вас представител ще бъде публикуван
в онлайн списание е-Game Spectrum и във Фейсбук
страницата му
• Брандирани снимки от събитието

Цена на спонсорския пакет:

€ 2 000 без ДДС

*Рекламни материали и визии – логото и рекламните материали да бъдат осигурени от компанията спонсор най-късно до 1 октомври.

За повече информация, моля използвайте следните контакти:
Милена Цанкарска

Мениджър “Mаркетинг и продажби”

+359 2 812 9 474
+359 882 410 676
milena@balkangamingexpo.com

Отворени сме към допълнителни
предложения за спонсорски възможности,
съобразени с нуждите на Вашата компания!

balkangamingexpo.com

Христиана Петкова

Маркетинг и пиар координатор

+359 2 812 9 482
+359 884 736 106
hristiana@balkangamingexpo.com

