
25 април

Уважаеми дами и господа, 

Най-влиятелният български всекидневник „24 часа”, сп. „Идеален дом”, Браншова камара  
на дървообработващата и мебелната промишленост и „ИнтерЕкспо Център”  организират 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ  

форум, на който 

ДИЗАЙНЪТ СРЕЩА ИНТЕРИОРА. 

На 25 април  в рамките на изложението „Светът на мебелите” планираме следните активности:

• �Национален�дискусионен�форум�„Дизайнът�среща�интериора”. Ще съберем изпълнителната, местната 
власт, мебелни компании, архитекти, дизайнери, текстилни производители и финансови институции, за да 
дискутираме как се развива пазарът на мебели,  какви са тенденциите в интериора и къде е мястото на 
българските фирми н световната карта. 

• �Официална�церемония�по�връчване�на�призовете�„Къща�на�годината“ –  конкурс, организиран за 22-и 
път от списание „Идеален дом“. Това е една от най-утвърдените и уважавани ежегодни награди сред архи-
тектите и дизайнерите. Носители на приза са  водещите имена в архитектурата, дизайна и строителството.

В деня на форума ще бъде представено и тематичното издание, които подготвяме специално за събитието:

• �Специализирано�приложение�на�вестник�„24�часа” – „ДИЗАЙНЪТ СРЕЩА ИНТЕРИОРА“, посветено на 
темите, които ще бъдат застъпени на дискусионния форум

Събитието�ще�се�проведе�на�25�април�в�„ИнтерЕкспо�Център“,�зала�„Панорама”.�Участие�ще�вземат�
министърът�на�икономиката,�кметът�на�София�Йорданка�Фандъкова,�главният�архитект�на�София�арх.�
Здравко�Здравков,�представители�на�бизнеса�–�мебелни�производители,�архитектурни�и�дизайнерски�
студиа,�финансови�и�застрахователни�компании,�медии.

Предлагаме�ви�възможността�да�станете�част�от�тази�кампания� 
чрез�специално�изготвените�партньорски�пакети!
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ЗлАТЕН пАкЕТ  на стойност  
7000 лв.  
без ДДС

•  възможност за изказване по време на дебата  
в предварително уточнен модул 

•  позициониране на банери и/или рекламни материали по време  
на събитието (дебат и церемония)

•  брандиране с лого на рекламните и редакционни материали  
за събитието 

•  включване на фирмено лого, видео, каш във видео клип,  
който ще тече на екран по време на събитието

•  връчване на награда в конкурса „къща на годината”  
в предварително уточнена категорията

•  представяне на компанията и продуктите  
в списание „Идеален дом” в обем 4 страници

•  публикуване на 1 стр. реклама или advertorial в специалното 
приложение на в. „24 часа”, посветено на събитието

•  рекламен банер в сайта 24chasa.bg за период от две седмици

•  споменаване на компанията като спонсор  
във всички пР материали по повод събитието,  
които ще бъдат публикувани в нашите издания и сайтове

БРОНЗОВ пАкЕТ  на стойност  
1000 лв.  
без ДДС

•  позициониране на банери и/или рекламни материали по време  
на събитието (дебат и церемония)

•  включване на фирмено лого, видео, каш във видео клип,  
който ще тече на екран по време на събитието

•  рекламен банер в сайта 24chasa.bg за период от две седмици

•  споменаване на компанията като спонсор  
във всички пР материали по повод събитието,  
които ще бъдат публикувани в нашите издания и сайтове

СРЕБЪРЕН пАкЕТ  на стойност  
3000 лв.  
без ДДС

•  позициониране на банери и/или рекламни материали  
по време на събитието (церемония)

•  брандиране с лого на рекламните и редакционни материали  
за събитието 

•  включване на фирмено лого, видео, каш във видео клип,  
който ще тече на екран по време на събитието

•  връчване на награда в конкурса „къща на годината”  
в предварително уточнена категорията

•  представяне на компанията и продуктите  
в списание „Идеален дом” в обем 2 страници

•  публикуване на 1/2 стр. реклама или advertorial  
в специалното приложение на в. „24 часа”,  
посветено на събитието

•  рекламен банер на партньора  
в сайта 24chasa.bg за период от една седмица

•  споменаване на компанията като спонсор  
във всички пР материали по повод събитието,  
които ще бъдат публикувани в нашите издания и сайтове
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