Международно изложение за текстил и мода

ÒåêñÒåéëúðÅêñïî
International Exhibition for Textile and Fashion

TexTailorExpo

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ
SPONSORSHIP
Събитие: ТексТейлърЕкспо 2019
Event: TexTailorExpo 2019
Дата на провеждане:
Event date:

07–09.11.2019

Организатори: Международен панаир Пловдив АД и „СПЕКС“ ООД
Под егида на Министерство на икономиката на Р България
Organizers: International Fair Plovdiv and SPEX Ltd.
Under the auspices of the Ministry of Economy
of the Republic of Bulgaria

Основни направления / Main directions:








ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА: машини, оборудване, софтуер и услуги за производство на текстил,
трикотаж, облекло и кожени изделия
TEXTILE EQUIPMENT: machinery, equipment, software and services for the production of textiles,
knitwear, clothing and leather goods
МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ: материали и консумативи за производство на текстил,
трикотаж, облекло и кожени изделия
MATERIALS AND CONSUMABLES: materials and consumables for the production of textiles, knitwear, clothing and leather goods
ДОГОВАРЯНЕ – ОБЛЕКЛОТО КАТО УСЛУГА: производители на облекло и кожени изделия на
ишлеме и полуишлеме
NEGOTIATION – CLOTHING AS A SERVICE: producers of apparel and leather products on CMT (Cut,
Make and Trim) basis.
ГОТОВ ПРОДУКТ – МОДА: производители на мъжка, дамска и детска мода, бельо, трикотаж,
обувки, аксесоари и други изделия
READY PRODUCT – FASHION: manufacturers of men's, women's and children's fashion, underwear,
knitwear, shoes, accessories and other articles

Участници/Participants:






фирми, които произвеждат или внасят текстилна техника и програмни продукти, дрехи,
обувки, платове, конци и консумативи за бранша, кожи и кожени изделия, аксесоари за
индустрията
companies producing or importing textile and software products, clothing, shoes, fabrics, threads
and consumables for industry, leather and leather goods, industry accessories
шивашки предприятия, специализирани в производство на ишлеме
sewing companies, specialized in the production on CMT basis
шивашки предприятия със собствени продукти
tailor-made enterprises with their own products
лица и компании, създаващи модни линии, дизайн и търговски марки
persons and companies creating fashion lines, design and trademarks

www.textailorexpo.com
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FORM
ФОРМУЛЯР

SPONSORSHIP AND ADVERTISING
СПОНСОРСТВО И РЕКЛАМА

8

Deadline / Краен срок за заявка

1

20.09.2019

20.09.2019

Gold sponsor / Златен спонсор

Silver sponsor / Сребърен спонсор

VAT ID No. / ИН по ДДС:
UIC / ЕИК:

Representative / Представляващ:
ADDRESS / АДРЕС

Position / длъжност:

P.O.Box / П. кутия:

Street / Улица:

Postal code / П. код:

Town / Град:

Country / Държава:

Tel. / Тел.:

E-mail:

http://

Service / Услуга

№

II.

Tel. / Тел.:

Gen. sponsor
Ген. спонсор

E-mail:

Gold sponsor Silver Sponsor
Златен
Сребърен
спонсор
спонсор

Sponsor
Спонсор

Description / Описание

Congress Centre – pressconferences and events
Конгресен център – пресконференции и прояви
Logo on the pano during the pressconference
Лого на пано по време на пресконференцията



Two roll-banners during the press conference
Два рекламни рол банери по време на пресконференцията



Аdvertising materials during the press conference
Рекламни материали по време на пресконференцията





Печатни материали, предоставени
от спонсора. Прилагат се в папка за
журналисти.

Аdvertising materials during the conference (if there is a conference)
Рекламни материали по време на конференция (ако има такава)





Printed materials provided by the
sponsor. Applied to a journalist folder.





1x2m

Bilboards
Билбордове
Billboard on the outside facade of the pavilion
Билборд на външната фасада на палатата
Roll-banners at the pavilion entrance
Рол банер на входа на палатата

III.

Sponsor / Спонсор

Company name:
Наименование на фирмата:

Contact person: / Лице за контакт:

I.

17.10.2019

20.09.2019
General Sponsor / Генерален спонсор



(3x3 m)

2 pcs.
2 бр.

6х3 m



1 pc.
1 бр.

1x2m
Logo - eps (CS3 max), all in curves
Лого - eps (CS3 max), в криви

Branding
Брандиране
Logo on a billboard at the main entrance of International Fair Plovdiv
Лого върху билборд на централния вход на МПП



Logo and text GENERAL SPONSOR at the opening scene
Лого и изписване „ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР“ на сцена при откриване



Logo on the back of printed invitations for TexTailorExpo 2019
Лого на гърба на печатните покани за ТексТейлърЕкспо2019



Logo on the ad bags for TexTailorExpo 2019
Лого върху рекламни торбичка за ТексТейлърЕкспо2019





Logo on the ad folder for TexTailorExpo 2019
Лого върху рекламна папка за ТексТейлърЕкспо2019







Logo on promotional materials for TexTailorExpo 2019
Лого на презентационни материали за ТексТейлърЕкспо2019








PLEASE TURN OVER / МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ФОРМУЛЯРА

IV.

Gen. sponsor
Ген. спонсор

Service / Услуга

№

Gold sponsor Silver Sponsor
Златен
Сребърен
спонсор
спонсор

Company's logo on the 1st cover
Фирмено лого на I-ва корица



IV cover
IV корица



Logo - eps (CS3 max), all in curves
Лого - eps (CS3 max), в криви

file for print, CMYK, all in curves,
page size - 120 x 222 mm trimmed,
125 x 230 mm untrimmed



III cover
III корица



inner page
вътрешна страница

VI.



файл за печат, CMYK, в криви
размер на страницата
120 х 222 мм в обрязан вид,
125 x 230 мм в необрязан

Internet Advertisement
Интернет реклама
Advertising banner in www.fair.bg
Рекламен банер във www.fair.bg









Banner 180x180 px
Банер 180x180 пиксела

Advertising banner in www.textailorexpo.com
Рекламен банер във www.textailorexpo.com









Banner 180x160 px
Банер 180x160 пиксела

Advertising banner in the online catalogue of the event (12 months)
Рекламен банер в онлайн каталога на проявата (12 месеца)









180 х 360 pixels, jpg, gif, swf

Announcement of the sponsor in press releases of the event
Обявяване на спонсора в прес съобщения на събитието







100 per day

60 per day

40 per day

20 per day

WMV, MPEG-2, still with logo

100 бр./ден

60 бр./ден

40 бр./ден

20 бр./ден

Presentation materials in a set for exhibitors
Презентационни материали в комплект за изложители





Presentation materials at ticket offices
Презентационни материали на касите за продажба на билети







Brochures at the entrances of the pavilion
Брошурници на входовете на палатата







Advertising on LED screen
Реклама върху LED екран
Broadcasting a company video on LED screen
during the event – up to 30”
Излъчване на клип на LED екран
по време на проявата – до 30“

VII.

Description / Описание

Catalogue of Exhibitors
Каталог на изложителите

II cover
II корица

V.

Sponsor
Спонсор

Others
Други

Distribution of advertising materials
on the territory of the Fair through promoters
Разпространение на рекламни материали
на територията на Панаира чрез промоутъри



SUM / СУМА (Цените са без ДДС / Prices are without VAT)
Заявявам спонсорски пакет на стойност
We order sponsorship package at the amount of








20 000 лв. 14 000 лв. 10 000 лв. 5 000 лв.

лева без ДДС
leva without VAT

Ordered by / Заявил:
Date / Дата:

Seal / Печат:

Signature / Подпис:

Seal / Печат:

Signature / Подпис:

Потвърдил от името на организаторите
Confermed on behalf of the organizers
Date / Дата:

Печатни материали,
предоставени от спонсора.

Printed materials
provided by the sponsor.

