СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ
SPONSORSHIP
Събитие: Международна селскостопанска изложба АГРА 2022
Event: International Agricultural Exhibition AGRA 2022
Дата на провеждане:
Event date:

23–27.02.2022

Организатор: Международен панаир Пловдив АД
Под егидата на Министерството на земеделието, храните
и горите на Р България
Organizers: International Fair Plovdiv
Under the auspices of the Ministry of Agriculture, Food and Forestry
of the Republic of Bulgaria

Основни браншове/ Major exhibition categories:
 Растениевъдство, машини и инвентар за растениевъдството
Plant growing, machines and equipment for plant growing
 Сортови семена, посадъчен материал, препарати за растителна защита
Seeds, seedlings, plant protection chemicals
 Животновъдство, машини, инсталации, съоръжения за животновъдството
Livestock breeding, machinery, installations, equipment for livestock breeding
 Ветеринарна медицина
Veterinary medicine
 Научна дейност и разработки
Research and development
 Опаковки и опаковъчна техника
Packing and packaging equipment
 Услуги
Services
 Специализирани медии
Specialized media
Профил на посетителите / Visitors profile:
 86% са професионално свързани със селското стопанство и агробизнеса
professional from agriculture
 63% са собственици на фирми и представители на висшия и средния мениджмън
entrepreneurs and managers

www.fair.bg

Международен панаир Пловдив
International Fair Plovdiv, Bulgaria
37, Tzar Boris III Obedinitel Blvd.
4003 Plovdiv, BULGARIA

FORM
ФОРМУЛЯР

E-mail: advertising@fair.bg
www.fair.bg

Tel: ++359/32/902 377
Fax: ++359/32/962 446

SPONSORSHIP AND ADVERTISING
AGRA 2022
АГРА 2022

8A

СПОНСОРСТВО И РЕКЛАМА

14.01.2022

Recommended application date/Препоръчителен срок за заявка:

SUM / СУМА (Цените са без ДДС / Prices are without VAT)

1

14 000 лв./BGN

10 000 лв./BGN

Gold sponsor / Златен спонсор

Silver sponsor / Сребърен спонсор

VAT ID No. / ИН по ДДС:
UIC / ЕИК:

Representative / Представляващ:
ADDRESS / АДРЕС

Position / длъжност:

P.O.Box / П. кутия:

Street / Улица:

Postal code / П. код:

Town / Град:

Country / Държава:

Tel. / Тел.:

E-mail:

http://

№

II.

Service / Услуга

Tel. / Тел.:

Gen. sponsor
Ген. спонсор

E-mail:

Gold sponsor Silver Sponsor
Златен
Сребърен
спонсор
спонсор

Sponsor
Спонсор

Description / Описание

Congress Centre – pressconferences and events
Конгресен център – пресконференции и прояви
Two roll-banners during the press conference
Два рекламни рол банери по време на пресконференцията



Аdvertising materials during the press conference
Рекламни материали по време на пресконференцията





Аdvertising materials during the conferences
Рекламни материали по време на конференции





Hall for corporate presentation and inclusion of the event
in the accompanying program of the exhibition.
Зала за фирмена презентация и включване на проявата
в съпътстващата програма на изложението.



1x2m
Печатни материали, предоставени
от спонсора. Прилагат се в папка за
журналисти.



Printed materials provided by the
sponsor. Applied to a journalist folder.



6х3 m



10х4 m

Bilboards
Билбордове
Billboard on the outside facade of the pavilion 13
Билборд на външната фасада на палата 13



Billboard on the outside facade of the pavilion 6
Билборд на външната фасада на палата 6





Billboard on the outside facade of the pavilion 4
Билборд на външната фасада на палата 4
Roll-banner at the entrance of pavilions 3, 6, 13
Рол банер на входа на палати 3, 6, 13
III.

Sponsor / Спонсор

Company name:
Наименование на фирмата:

Contact person: / Лице за контакт:

I.

5 000 лв./BGN

20 000 лв./BGN
General Sponsor / Генерален спонсор




2 pcs.
2 бр.



1 pc.
1 бр.



1 pc.
1 бр.



1 pc.
1 бр.

1x2m
Logo - eps (CS3 max), all in curves
Лого - eps (CS3 max), в криви

Branding
Брандиране
Logo on presentation materials
(plan map, program, flyers, pyramids, brochures, etc.)
Лого върху презентационни материали
(план-карта, програма, флаери, пирамидки, брошури и др)

7х3 m








PLEASE TURN OVER / МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ФОРМУЛЯРА

IV.

Gen. sponsor
Ген. спонсор

Service / Услуга

№

Company's logo on the 1st cover
Фирмено лого на I-ва корица



IV cover
IV корица



Logo - eps (CS3 max), all in curves
Лого - eps (CS3 max), в криви
file for print, CMYK, all in curves,
page size - 120 x 222 mm trimmed,
125 x 230 mm untrimmed






Logo in www.fair.bg as GOLD SPONSOR
Лого във www.fair.bg и изписване ЗЛАТЕН СПОНСОР



Logo in www.fair.bg as SILVER SPONSOR
Лого във www.fair.bg и изписване СРЕБЪРЕН СПОНСОР



Logo in www.fair.bg as SPONSOR
Лого във www.fair.bg и изписване СПОНСОР



Advertising banner in the online catalogue of the event (12 months)
Рекламен банер в онлайн каталога на проявата (12 месеца)







Announcement of the sponsor in press releases of the event
Обявяване на спонсора в прес съобщения на събитието









180 х 360 pixels, jpg, gif, swf

Advertising on LED screen / Реклама върху LED екран
Broadcasting a company video on LED screen during the event
Излъчване на клип на LED екран по време на проявата



до 30“ – 150 бр./ден / up to 30“ – 150 pcs. per day



до 30“ – 100 бр./ден / up to 30“ – 100 pcs. per day
до 30“ – 80 бр./ден / up to 30“ – 80 pcs. per day

WMV, MPEG-2, still with logo



до 30“ – 40 бр./ден / up to 30“ – 40 pcs. per day
VII.

файл за печат, CMYK, в криви
размер на страницата
120 х 222 мм в обрязан вид,
125 x 230 мм в необрязан

Internet Advertisement / Интернет реклама
Logo in www.fair.bg as GENERAL SPONSOR
Лого във www.fair.bg и изписване ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

VI.

Description / Описание

Catalogue of Exhibitors / Каталог на изложителите

II cover
II корица
III cover
III корица
inner add page
вътрешна рекламна страница
V.

Gold sponsor Silver Sponsor Sponsor
Златен
Сребърен
Спонсор
спонсор
спонсор



Others
Други
Presentation materials in a set for exhibitors
Презентационни материали в комплект за изложители





Presentation materials at ticket offices
Презентационни материали на касите за продажба на билети







Brochures at the entrances of the pavilions 2, 3, 6, 13
Брошурници на входовете на палат 2, 3, 6, 13









Distribution of advertising materials
on the territory of the Fair through promoters
Разпространение на рекламни материали
на територията на Панаира чрез промоутъри









SUM / СУМА (Цените са без ДДС / Prices are without VAT)
Заявявам спонсорски пакет на стойност
We order sponsorship package at the amount of

Printed materials
provided by the sponsor.

20 000 лв. 14 000 лв. 10 000 лв. 5 000 лв.

лева без ДДС
leva without VAT

Ordered by / Заявил:
Date / Дата:

Seal / Печат:

Signature / Подпис:

Seal / Печат:

Signature / Подпис:

Потвърдил от името на организаторите
Confermed on behalf of the organizers
Date / Дата:

Печатни материали,
предоставени от спонсора

