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          До  :        

 .......................................................... 
  

 
 

 

П О К А Н А 
за 

С П О Н С О Р С Т В О / Р Е К Л А М А 
  

  
 

Уважаеми  господа!  
 
В периода 23-27 март, 2010 год, съгласно приложената предварителна програма, успоредно с Второто издание на 

„Международното изложение за лесовъдство, горска техника и технологии – ТЕХНОФОРЕСТ’2010”, под патронажа на МЗХ и 
в партньорство с ИАГ, ще се проведат още: 

1) Първия Национален Горскостопански семинар и  
2) Връчване на годишните награди за „Особени заслуги в лесовъдската практика-2009”  

 

Управителният съвет на БУЛПРОФОР Ви кани най-учтиво да вземете лично участие в комплекса мероприятия и ви 
предлага да  спонсорирате, тези най-важни за годината събития. Такъв драговолен жест би бил едно добро послание към 
вашите партньори, в т.ч.  централното горско ведомство и неговите структури, показвайки им вашето съпричастие към 
добрите резултати и добрите лесовъдски практики.  

 

Събитията ще бъдат прекрасна възможност за утвърждаване на съществуващи контакти и за осъществяване на нови 
такива сред предприемачите, а така също и за пряк лобизъм и връзки с различни институции и власт упражняващи лица и служби.  

 

Чрез Вашето участие, което ще бъде афиширано по подобаващ начин, Вие ще свържете името на фирмата, която 
представяте още по-тясно с горското стопанство и горското предприемачество в България с бъдещото устойчиво 
развитие на горския сектор. 

 
Примерните възможности за спонсориране срещу реклама, които предлагаме на Вашето внимание са следните: 
 

1. За удостояване с титла Генерален Спонсор на Националния Горскостопански семинар – 1 бр. 
2. За удостояване с титла СПОНСОР на Първия Национален Госрскостопански Семинар – неограничен брой  
3. За удостояване с титла Генерален Спонсор на Годишните награди  „За особени заслуги... -2009”– 1 бр. 
4. За удостояване с титлата СПОНСОР на големите награди  – за 2 бр. статуетки  
5. За удостояване с титлата, СПОНСОР на първите награди – за 4 бр. предметни награди (предметните награди могат 

да се осигуряват директно от спонсорите) 
 

 Вашите предложения могат да бъдат и по-различни от така обявените, което ще уточним в допълнителен 
разговор, както и в съответния договор. 
  
 Събитията се провеждат под патронажа на МЗХ и в партньорство с ИАГ, чиито най-високи представители ще връчат и 
съответните награди и ще присъстват на съответните церемонии и в работата на семинара. 

 
На адреси www.bulprofor.org и www.technoforest-bg.com ще намерите повече информация за събитията, вкл. програмата 

по дни и часове, както и условията за сключване на договори, издаване на сертификат за спонсорство и пр.  
 
 Молим да определите време и място преди  28.02.2010 г. за персонална среща между нас, и/или да изпратите 

вашите предложения за спонсорство, както и потвърждение за присъствие на церемонията на факс 02-952-1135, или на Е-mail: 
office@bulprofor.org. Телефони за контакти:  02-952-1135;  0888-383-654. 

 
За Управителния съвет на БУЛПРОФОР, 
 
 
С почит:  
Инж. Антоний Стефанов / Председател на УС 
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З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  
за спонсорство срещу реклама 

 
 
 
 

 
Подписаният________________________________________________________________ 

 Име и фамилия, актуален телефон за връзка 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ/ФИРМА_______________________________________________________ 

  
 
 
 С настоящото заявявам желанието си да спонсорирам провеждането на комплекса 
от мероприятия, съпътстващи „Международното изложение за лесовъдство, горска 
техника и технологии – ТЕХНОФОРЕСТ’2010”, както следва:  
 
No Наименование Парич. Екв. ЛВ Да / √ 
1 Генерален Спонсор на Националния Горскостопански семинар  

с реклами върху специализираното издание с материали от семинара 
2000  

2 СПОНСОР на Първия Национален Госрскостопански Семинар 
с фирмен знак и реклама, според размера на подкрепата 

100; 200; 300; 
400; 500 

 

3 Генерален Спонсор на Годишните награди „За особени заслуги...2009”  
с реклама върху постер през дните на семинара и изложението 

2000  

4 СПОНСОР на големите награди /2 статуетки/ „За особени заслуги...2009” 
с реклама върху постер през дните на семинара и изложението 

2х1500  

5 СПОНСОР на първите награди /4 предметни/  „За особени заслуги...2009” 
с реклама върху постер през дните на семинара и изложението 

4х500  

6  ДРУГО ............. 
 

  

Забележка: Условията ще бъдат допълнително фиксирани в договора. 
 
 
 със сумата от ............................................ лева, които ще платя  

 
[_] в брой срещу надлежно издаден        [_] по банковата сметка на сдружението 

Приходен Касов Ордер/Фактура         ................................../ срещу съотв.документ 
 

[_] Желая / [_] не желая подписване на договор за спонсорство 
За издаване на фактура /за спонсори юридически лица/, данните за фактура са следните:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 
 
 

Гр._________________.2010 год.                                         Декларатор:  
______________________ 

 
 

Благодарим предварително на лицата и фирмите направили     
заявление за спонсорство и подкрепили провеждането на споменатите събития. 

 


