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Добре дошли в 
events@Stroiko
Ако сте спонсорирали events@Stroiko преди, 
благодарим ви - те просто не биха били това, 
което са без вас.
Ако обмисляте да се ангажирате с нас за
първи път, ви приветстваме с първата стъпка на 
едно ново и въодушевяващо пътуване.
Разработили сме редица възможности за 
спонсорство и реклама, които да отговарят на 
вашите нужди. Те ще ви помогнат да се насочите 
към подходящата аудитория, да разкажете 
историята си по най-мощния начин и да 
изпълните стратегическита си
бизнес амбиции.
Ще се радваме да работим с вас.



предложения за печатна реклама 

Външни кули, разположени пред НДК Реклама върху информационно табло Рекламен транспaрант в централно фоайе

4 възможности 3 възможности 6 възможности

250 euro 220 euro 360 euro

Публикувайте вашето лого и номер на щанд 
върху информационната карта, разположена 
на централен вход.

разположете ваш рекламен банер с размер 
4 х1,60 м в централното фоайе на 
изложението.

Брандинг възможности

Публикувайте вашето лого върху четири от 
страните на четири кули за оказване 
мястотото и периода на провеждане на 
изложението. Кулите ще бъдат разположени 
на централният площад пред НДК.

*посочените цени са с включен печат и монтаж *посочените цени са с включен печат и монтаж *посочените цени са с включен печат и монтаж



Брандинг възможности

предложения за печатна реклама 

реклама върху информационна брошура поместване на лого върху изложителски бадж брандиране на колони

12 възможности 6 възможности 4 възможности

290 euro 310 euro 580 euro

Публикувайте вашето лого върху Б страна на 
бадж, който носят изложителите по време на 
ивента. 

поставете вашата реклама върху една от 
четирите колони в централно фоайе. 

*посочените цени са крайни с включен печат и монтаж

Убедете се, че посетителите ще ви намерят и 
публикувайте пълноцветна реклама с номер 
на щанд върху забележителната карта на 
изложението в джобен формат. Размерът на 
рекламата е 14 на 9 см и се резпространява 
до всички посетители.

*посочените цени са крайни с включен печат и монтаж *посочените цени са крайни с включен печат и монтаж



предложения за печатна реклама 

рекламни табла с размер 1 х 2.5 м. раздаване на брошури 

15 възможности 4 възможности

125 euro за брой 250 euro

Поставете вашата реклама сред таргетирания поток от посетители на 
изложението и представете фирмата си пред многохилядната аудитория 
на изложението.

Ако искате да акцентирате върху някакъв продукт или услуга, 
раздаването на брошури е чудесен промоционален метод, чрез 
който ще достигнете до хиляди хора.

Брандинг възможности

*посочените цени са с включен печат и монтаж *посочените цени са без включен печат



Брандинг възможности

предложения за дигитална реклама

рекламни банери с размер 300х500 за 2 м. рекламни банери с размер 300х250 за 6 м. рекламни банери с размер 728х90 за 1 г.

3 възможности 4 възможности 4 възможности

250 euro 500 euro 600 euro

Публикувайте вашия банер на сайта на 
изложението за период от 2 месеца и 
представете вашия бранд пред таргетираната 
аудитория на сайта.

Публикувайте вашия банер на сайта на 
изложението за период от 6 месеца и 
представете вашия бранд пред таргетираната 
аудитория на сайта.

Публикувайте вашия банер на сайта на 
изложението за период от 6 месеца и 
представете вашия бранд пред таргетираната 
аудитория на сайта.



предложения за дигитална реклама

публикация на Facebook страницата публикация в сайта на изложението публикация в event страницата във Facebook 

10 възможности 10 възможности 10 възможности

120 euro 130 euro 110 euro

Boost your posts . Този вид реклама ви 
позволява да рекламирате точно определен 
пост (публикация) от стената на страницата на 
Стройко Експо във facebook и да достигнете до 
над 10 000 потребители

Публикувайте вашата история в секция 
АКТУАЛНО на страницата на изложението и 
достигнете до таргетираният поток от 
посетители.

Благодарение на този вид реклама може да 
имате по-голяма възможност да достигнете до 
хиляди потребители не само в страната, но и по-
целия свят. 

Брандинг възможности



Нашата услуга за изграждане на 
щандове осигурява уникални 
концепции за вашия направен по 
поръчка щанд. Дизайнерски  
решения, които отговарят на вашите 
специални изисквания и марка. 
Представяне, което закотвя вашия 
продукт в ума на клиентите. 
Дизайнът на щанда определя вашия 
успех - привлича вниманието, 
разграничава ви от другите, 
предизвиква емоции и подтиква към 
действие.

https://www.microsoft.com
mailto:sponsor%40microsoft.com?subject=Count%20me%20in


от € 70 за линеен метър

минимален размер от 2 х 2м

Презентация

Алуминиеви профили с опънат плат. Подходящ както за малки 
по размер рамки, така и за покриване на цели стени. 
Стандартна височина 2,5 м. Разстояние от основата позволява 
да се освети чрез LED технология.
Допълнително и много важно предимство е, че текстилният 
банер може периодично да се сваля и подменя. Технологията 
на печат дава абсолютна стабилност на размерите на 
текстилните банери.



по договаряне

няма ограничение за размер

Презентация

Изложбеният щанд, създаден по поръчка, е най-доброто 
решение - ограничено само от въображението. Тук сме, за да 
ви помогнем да привлечете нов бизнес с вашето участие в 
изложението. За да постигнете това, трябва да направите 
голямо впечатление. Ние предлагаме цялостно обслужване - 
от дизайн на изложбен щанд до инсталация, и без значение 
какъв е опитът ви в изложенията, изискванията или бюджетът 
- ние ще ви помогнем да изведете бизнеса си на следващото 
ниво.



от € 25 за квадратен метър

минимален размер от 2 х 2м

Презентация

Блестящата идея за модулното разнообразие на  OCTANORM  
конструкцията произтича от необходимостта да се развиват 
идеи за изложбени щандове по-бързо, по-рационално и 
значително по-професионално. 
Системите OCTANORM се използват за планиране и 
конструиране на щандове на изложби по целия свят. 
OCTANORM е оригиналът сред модулните изложбени 
щандове и с повече от 2000 иновации на продукта е световен 
лидер в този сектор. OCTANORM е предпочитаното модулно 
решение на дизайнери, проектанти, архитекти и изпълнители.




