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СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ 
Международна конференция на тема 

„Digitalization, Multimodality, Sustainability“ 
29 септември 2022 г., София 

София Хотел Балкан 

 
 

I. ЗЛАТЕН спонсорски пакет – 4000 EUR без ДДС:  

• Лого на подиума зад участващите на живо лектори, по време на конференцията;  

• Лого на всички комуникационни материали за събитието;  

• Споменаване на спонсора в речта при официалното откриване на събитието;  

• Еднократно изпращане на рекламен текст до членовете на НСБС посредством е-

бюлетин;  

• Рекламен банер на интернет страницата на НСБС, посветена на конференцията; 

• Възможност за разпространение на хартиени рекламни материали сред 

участниците в конференцията (брошури, каталози и др.); 

• Възможност за поставяне на рекламен банер (Roll-up конструкция) в залата; 

• Участие в панелна дискусия (по желание).  

 

II. СРЕБЪРЕН спонсорски пакет – 2000 EUR без ДДС:  

• Лого на подиума с участващите на живо лектори, по време на конференцията;  

• Лого на всички комуникационни материали за събитието;  

• Споменаване на спонсора в речта при официалното откриване на събитието; 

• Еднократно изпращане на рекламен текст до членовете на НСБС посредством е-

бюлетин. 

 

III. БРОНЗОВ спонсорски пакет – 1000 EUR без ДДС:  

• Лого на подиума с участващите на живо лектори, по време на конференцията;  

• Лого на всички комуникационни материали за събитието;  

• Назоваване на фирмата в речта при официалното откриване на събитието.  

 

 

В мероприятието ще участват представители на фирмите-членове на НСБС, 

ръководствата на FIATA, CLECAT и спедиторските асоциации от района на 

Югоизточна Европа, както и други лица, имащи интерес към темите в панелите. 

Работен език на конференцията: английски.  
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SPONSOR PACKAGES 
International conference 

"Digitalization, Multimodality, Sustainability" 
September 29, 2022, Sofia, Bulgaria 

Sofia Hotel Balkan 

 
 

I. GOLD sponsorship package – 4000 EUR excl. VAT:  

• Logo on the podium behind the live speakers during the conference; 

• Logo on all communication materials for the event; 

• Mention of the sponsor in the speech at the official opening of the event; 

• One-time sending of advertising text to NSBS members by an e-bulletin; 

• Advertising banner on the NSBS website dedicated to the conference; 

• Possibility of distribution of paper advertising materials among conference participants 

(brochures, catalogs, etc.); 

• Possibility of placing an advertising banner (Roll-up structure) in the hall; 

• Participation in a panel discussion (optional).  

 

II. SILVER sponsorship package – 2000 EUR excl. VAT:  

• Logo on the podium behind the live speakers during the conference; 

• Logo on all communication materials for the event; 

• Mention of the sponsor in the speech at the official opening of the event; 

• One-time sending of advertising text to NSBS members by an e-bulletin. 

 

III. BRONZE sponsorship package – 1000 EUR excl. VAT:  

• Logo on the podium behind the live speakers during the conference; 

• Logo on all communication materials for the event; 

• Mention of the sponsor in the speech at the official opening of the event. 

 

 

 

The event will be attended by representatives of NSBS member companies, the management of 

FIATA, CLECAT, and freight forwarding associations from the region of Southeast Europe, as 

well as other persons interested in the topics in the panels. 

Working language of the conference: English. 


