Форумът на
успелите бизнес лидери

За четвърта поредна година Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ) организира заедно със списание
„Икономика" конкурса „Мистър и Мисис Икономика" – събитие с близо
30-годишна история. В него ще бъдат отличени изявени представители на
бизнеса с най-голям принос за развитието на българската икономика през
изтичащ ата година.

Официалната церемония по награждаването ще се състои на
4 декември 2018 г. в зала 6 на НДК.
По традиция победителите в конкурса ще получат статуетката
„Рибарят и златната рибка", изработена от прочутия български скулптор
Ставри Калинов, превърнала се в запазена марка на конкурса.

НАГРАДИ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ В СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ:

Мистър Икономика

Мисис Икономика
Транспорт и логистика

ИКТ, аутсорсинг и бизнес процеси
Индустрия
Финанси и застраховане
Корпоративна социална отговорност
Търговия и услуги
Консултантски бизнес/услуги
Земеделие и хранителна промишленост

Медийни партньори - economic.bg; kmeta.bg; БНТ

Сребърен спонсорски пакет
ТЕЛЕВИЗИЯ
Излъчване на общо 10 авторекламни спота по
 БНТ
преди събитието



Излъчване на спонсорска заставка „Със
съдействието на …“ в началото и края на
продукцията „Мистър и Мисис Икономика 2018“

на церемонията в сутрешния блок
 вАнонс
деня на провеждане и в деня преди
събитието
Отразяване на церемонията в емисиите в
 деня
на провеждане на събитието

ПРЕСА
Рекламна или PR публикация в списание
 “Икономика”
в обем от 1 вътрешна

Вътрешно фолио,
 отразяващо
събитието и

страница с размери 210/290 мм необрязан
формат и 205/280 обрязан формат

победителите от конкурса, с
лога на спонсорите в списание “Икономика”

ИНТЕРНЕТ

Анонсиране на ком
панията в публикациите

Авторекламен банер в
 икономическия
портал на България

във връзка с конкурса в
Economic.bg

Economic.bg с размери 728х90 px
при 50% ротация, за период от 28
дни преди церемонията, с включено
лого на спонсора

Споделяне на публи
кациите в страниците
на списание “Икономика”,
Economic.bg и медиен
партньор “Кмета.бг” във
Facebook (500 000 последователи)

Рекламен банер на спонсора в
 икономическия
портал на България
Economic.bg с размери 300х250 px
при 50% ротация за период от 28 дни,
преди или след церемонията

 Позициониране на лого в сайта на КРИБ

СЪБИТИЕ

Позициониране лого на

спонсора върху официалните

ВЪНШНА
РЕКЛАМА
Позициониране на лого на
спонсора върху авторекламен
билборд за период от
2 седмици

покани за церемонията Мистър
и Мисис Икономика 2018,
изпратени до участниците и
гостите

Форумът на
успелите бизнес лидери

Ротация на рекламни спотове на екрани в залата, преди и

след официалната церемония по награждаване

 Позициониране на лого на спонсора на стената на славата
 Възможност за разпространение на рекламни материали

Стойност на пакета: 20 000 лева без ддс

