
ПАКЕТИ ЗА СПОНСОРСТВО
на семинар по

“МЕДИАЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“
 (27 – 28 октомври 2014)

(Представяне практическо обучение на новите Правила за медиация на
Международната търговска камара – Париж в сила от януари 2014)

Лектори:

· Thierry Garby - IMI Certified Mediator, ICC Paris Associate
· Shraddha Bhosale, Deputy Manager, International Centre for ADR, International

Chamber of Commerce
· Aleš Zalar -  Еxpert  at  the  European  Commission,  former  Minister  of  Justice  of

Slovenia

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР
2 400 лева

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

· Поставяне на фирмено лого на централно място на основния банер (изготвен от
НК в България на ICC и ПАМБ), разположен на сцената;

· Обявяване като „Генерален спонсор” по време събитието;
· Възможност за представяне на  фирмата/кантората;
· Разполагане на фирмени транспаранти (изготвени от Генералния спонсор) на

видими места в залата;
· Разпространяване на фирмени брошури по време на събитието;
· Поставяне на фирмено лого на централно място във всички печатни материали

(напр. покани, листовки и др.);
· Обявяване като „Генерален спонсор” в материалите за медиите;
· Поставяне на фирмен банер с размер 468 x 60 пиксела на началната страница на

интернет сайта на  НК в България на ICC и ПАМБ  за период от 1 месец;
· Обявяване като „Генерален спонсор” във вътрешната комуникация до членовете

на НК в България на ICC и ПАМБ;
· Осигуряване на участие за 1 представител на фирмата в събитието.



СПОНСОР
440 лева

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

· Поставяне на фирмено лого на основния банер,  изготвен от НК в България на
ICC и ПАМБ и разположен на сцената;

· Обявяване като „Спонсор” по време на събитието;
· Разпространяване на фирмени брошури по време на събитието;
· Поставяне на фирмено лого върху всички печатни материали,  свързани със

събитието;
· Обявяване на Спонсора в материалите за медиите;
· Обявяване на Спонсора във вътрешната комуникация до членовете на НК в

България на ICC и ПАМБ;
· Поставяне на фирмен банер с размер 140 х 140 пиксела на началната страница

на интернет сайта на НК в България на ICC и ПАМБ за период от 1 месец.
· 20 % отстъпка за 1 участник в събитието.


