
 

На територията на Южен парк ще се организира Международен 
културно-спортен празник Сабантуй за 2 пореден път под патронажа 
на ЮНЕСКО.  
( виж информация и програма в прикачен файл). 
 

Ако проявявате интерес за участие в мероприятието бихме се радвали 
да ни партнирате.  
 

Предлагаме Ви възможност за вашата фирма да намери нови 
партньори  и клиенти. В делегацията ще има и бизнес партньори с 
интерес за сътрудничество. По време на официалния обяд ще имате 
възможност за контакти и срещи във VIP зоната. Вход само с покана 
(куверт). 
 

Правото да участвате с фирмен щанд, рекламни материали и 
да продавате стоки на терен. (виж спонсорски пакети)  
 

Ангажимента Ви  за сътрудничество със Сдружение „Волжки 
булгари“ за участие в Празник  "САБАНТУЙ"  в София, на 
територията на Южен парк на 21 май, 2016г. се изразява в 
следното: 

- Подписване на Договор за патрньорство и дарение за сума. 
-  Осигуряване на рекламни продукти от фирмата, банер и 

материали във VIP шатра за официални гости с цел реклама и 
популяризиране на партньори на Сдружение „Волжки булгари“; 

-  Данни за МПС до площадка в Южен парк и служебни лица с 
пропуски. 

- Спазване на мерки за безопасност и охрана; 

-  Представител на фирмата ; 

-  Информация за необходимо  време за подготовка на 
щанд/изложбена площ преди 10 часа и време за напускане след 20 
часа на 21 май; 

-  Необходимост от достъп до енергозахранване; 

-  Ползване на контейнери за битови отпадъци и WC;  
 

Предлагаме възможностите  за подкрепата Ви на това събитие, като тя 
може да се изразява в промоцията на вашата продукция на самото 
събитие, реклама преди , по време и след събитието.(сайт - до 
следващия Сабантуй) социални мрежи, електрони вестници в 
Татарстан, Башкортостан и др.   
 
В знак на благодарност предлагаме: 



  
1. Водещите на събитието да направят кратка презентация на фирмата 
(описано в спонсорски пакети ) 

2. Има опция да се постави винил на Вашата фирма на място, банери 
на сцената. 
3. Ако имате и други предложения за реклама, ние сме насреща да 
обсъдим Вашите идеи.   

 

Медийни партньори: БТА, БНТ, БНР, и др.  
Очаквам коментари и въпроси. 
 

Поздрави! 
Светлана Станева 
Координатор  
0885 919 911 

 

Алфия Димитрова 

Председател на Сдружение «Волжки булгари» 

0889 198 481  


