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РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ 
 

Златен рекламен пакет 
  

• Предоставяне на възможност за презентиране, в рамките на 30 (тридесет) минути, на 
продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ.  

• Отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на първа позиция на банера и програмата на събитието. 

• Поставяне на рекламни банери на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на централно място по време на 
събитието.  

• Отпечатване на една рекламна страница на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в списание БУЛАКВА, издание на 
Българска асоциация по водите (БАВ). 

• Отбелязване участието на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в информацията за събитието в сайта и 
социалната мрежа на БАВ и в списание БУЛАКВА.   

• Включване на рекламни материали (проспекти, брошури и др.), предоставени от 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, в комплекта материали за участниците в събитието. 

• Предвиждане на два пропуска за събитието (такса-участие).  

➢ Цена на пакета: 5 000 лв. без ДДС 
 
 
 



 

Сребърен рекламен пакет 
  

• Предоставяне на възможност за презентиране, в рамките на 20 (двадесет) минути, на 
продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ.   

• Отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на банера и програмата на събитието.  

• Осигуряване на подходящо място за поставяне на рекламен банер на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ по 
време на събитието. 

• Отбелязване участието на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в информацията за събитието в сайта и социалната 
мрежа на БАВ и в списание БУЛАКВА.   

• Включване на рекламни материали (проспекти, брошури и др.), предоставени от 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, в комплекта материали за участниците в събитието. 

• Предвиждане на един пропуск за събитието (такса-участие).  

➢ Цена на пакета: 3 000 лв. без ДДС  
 

 

Бронзов рекламен пакет 
  

• Предоставяне на възможност за презентиране, в рамките на 20 (двадесет) минути, на 
продукти и услуги на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ.   

• Отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на програмата на събитието.  

• Отбелязване участието на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в информацията за събитието в списание 
БУЛАКВА.  

• Предвиждане на един пропуск за събитието (такса-участие).  

➢ Цена на пакета: 2 000 лв. без ДДС 
 
 

Рекламен банер 
  

• Осигуряване на подходящо място за поставяне на рекламен банер на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ по 
време на събитието.  

➢ Цена на пакета: 500 лв. без ДДС 
 
 

Рекламно лого 
  

• Отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на банера и програмата на събитието.  

➢ Цена на пакета: 500 лв. без ДДС 
 
 

Рекламен банер + лого 
  

• Осигуряване на подходящо място за поставяне на рекламен банер на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ по 
време на събитието.  

• Отпечатване логото на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ на банера и програмата на събитието. 

➢ Цена на пакета: 800 лв. без ДДС 
 


