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New concept
coming soon

23-24 NOVEMBER
www.balkangamingexpo.com

22 NOVEMBER
www.eegamingsummit.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заявител (име на компанията):

ЕИК (Булстат):

Адрес на регистрация:  № по ЗДДС:

Лице за контакт:

Тел: Факс: E-mail:

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА-ДОГОВОР ЗА УЕБ РЕКЛАМА

Пример Спонсорски 
пакет Описание Реклама Цени

Ротационен банер 
на началната 

страница на сайта:
balkangamingexpo.com

Бонус: поставяне на вашето лого в нюзлетъра 
на BEGE с продуктова информация.

Размер на 
банера: 
728х62px

Тип файл: 
.jpeg, .jpg, 
.png, .gif

 1400 €
/за период от 
6 месеца/

 2200 €
/за период от 
12 месеца/

Ротационен банер 
на началната 

страница на сайта:
balkangamingexpo.com

Бонус: поставяне на вашето лого в нюзлетъра 
на BEGE с продуктова информация.

Максимум 15 банера
Период 3 или 6 месеца

Размер на 
банера: 
200x90 px

Тип файл: 
.jpeg, .jpg, 
.png, .gif

 600 €
/за период 
от 3 месеца/

 1 000 €
/за период 
от 6 месеца/

Ротационен банер 
на началната 

страница на сайта:  
eegamingsummit.com

Бонус: поставяне на вашето лого в нюзлетъра 
на EEGS с продуктова информация.

Размер на 
банера: 
728х62px

Тип файл: 
.jpeg, .jpg, 
.png, .gif

 1400 €
/за период от 
6 месеца/

 2200 €
/за период от 
12 месеца/

Ротационен банер 
на началната 

страница на сайта:
 eegamingsummit.com

Бонус: поставяне на вашето лого в нюзлетъра 
на EEGS с продуктова информация.

Максимум 15 банера
Период 3 или 6 месеца

Размер на 
банера: 
200x90 px

Тип файл: 
.jpeg, .jpg, 
.png, .gif

 600 €
/за период 
от 3 месеца/

 1 000 €
/за период 
от 6 месеца/

Ротационен банер 
на началната 

страница на сайта:
 gamespectrum.bg

Максимум 15 банера
Период 3 или 6 месеца

Размер на 
банера: 
230x80 px

Тип файл: 
.jpeg, .jpg, 
.png, .gif

 600 €
/за период 
от 3 месеца/
 1 000 €
/за период 
от 6 месеца/



New concept
coming soon

23-24 NOVEMBER
www.balkangamingexpo.com

22 NOVEMBER
www.eegamingsummit.com

Обща цена без ДДС:
20% ДДС:

Обща цена с ДДС:
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Пример Спонсорски 
пакет Описание Реклама Цени

Рекламно лого 
в официалните 

нюзлетри на 
BEGE&EEGS

Вашето лого ще бъде поставено заедно с 
хиперлинк и кратко описание в рубриката “Под 
прожектора”.
Моля изберете изданията, в които ще бъде 
позиционирано логото:
Февруари  Март   Април   Май   Юни  Юли
Август 
Септември 
Oктомври 
Ноември 

Лого във 
формат: 
.pdf, .eps, .ai 

Текст: 
Максимум 
100 думи 
или 650 
символа

 200 €
/на лого/ 

за бюлетин

Фирмено лого + 
хиперлинк в сайта 

на BEGE Expo на 
страницата на

изложбената схема

Максимум 12 лога
Лого във 
формат:
.pdf, .eps, .ai

 450 €
/за период 
от 3
месеца/

Уеб банер в 
официалния 

нюзлетър на BEGE 
или EEGS

Вашият фирмен уеб банер + хиперлинк ще бъде 
позициониран в официалния нюзлетър на BEGE 
или EEGS.
Моля изберете изданията, в които ще бъде 
позициониран банерът:
Февруари  Март   Април   Май   Юни  Юли
Август 
Септември 
Oктомври 
Ноември
Специални цени при годишен договор 

Размер на 
банера: 
1000x138 px

Тип файл: 
.jpeg, .jpg, 
.png, .gif

 400 €
/ за 
бюлетин /

Брандиране на 
рубриката 

Под прожектора 
в официалния 

нюзлетър на BEGE 
Expo

Рубриката  Под прожектора ще бъде брандирана 
с Вашето фирмено лого + хиперлинк.

Моля изберете изданията, в които ще бъде 
позиционирано логото:
Февруари  Март   Април   Май   Юни  Юли
Август 
Септември 
Oктомври 
Ноември
Специални цени при годишен договор 

Лого във 
формат:
.pdf, .eps, .ai

 350 €
/за 
бюлетин /

 Официален 
спонсор на 
нюзлетър

Фирмено лого с надпис Официален спонсор
+ хиперлинк, позиционирано в началото на 
официалния нюзлетър на BEGE или EEGS.

Моля изберете изданията, в които ще бъде 
позиционирано логото:
Февруари  Март   Април   Май   Юни  Юли
Август 
Септември 
Oктомври 
Ноември
Специални цени при годишен договор

Лого във 
формат: 
.pdf, .eps, .ai 

 500 €
/ за 
бюлетин /  
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За фирми, неучастващи на изложението: 50% оскъпяване от тарифата. Преференциално позициониране в зависимост 
от заетостта и възможностите.

Начин на плащане:  

При получаване на попълнена Заявка, Беге Експо ЕООД издава проформа фактура за 100% авансово плащане. Оригинална 
фактура ще бъде издадена след постъпване на сумата по сметката на организаторите. Заявките няма да се считат за валидни 
без 100% авансово плащане на заявената реклама. Попълнена и подпечатана заявка получена от Беге Експо не може да 
бъде отменена. В случай на отказ заявителят е отговорен за пълното изплащане на рекламата, която е заявил. 

Броят на рекламните възможности е ограничен на база първа-постъпила заявка. 
Приетата Заявка има сила на договор между БЕГЕ (БЕГЕ Експо ЕООД) и заявителя. С подписване на настоящата Заявка 
заявителят потвърждава, че приема условията за плащане, посочени в Заявката, и се задължава да заплати пълния 
размер на уговорената цена в посочените по-горе срокове.

Дата:                     Подпис и печат:


