
До
Нашите членове и партньори

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Испания е първата страна от Европейския съюз с одобрен План за
възстановяване (PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA) #EspañaPuede и първата получила средства от Фонда за
възстановяване.
В тази връзка, Българо-испанска търговска камара заедно с Либерален
институт за политически анализи организира форум на тема:
“Испания може. Може ли и България?“, което ще се проведе на 6-ти март
2023 от 10:00ч. в Гранд Хотел София, зала Триадица. 
Събитието има за цел да представи пред българската аудитория испанския
опит в привличане на инвеститори използвайки средствата по Плана чрез
Стратегически проекти за икономическо въздействие и трансформация
(PERTE).Това е нова фигура от стратегически характер с висок компонент
на публично-частното партньорство, която насърчава уникални проекти
със значителна движеща сила на растежа, заетостта и
конкурентоспособността като целта ѝ е да допринесе за гъвкаво и
ефективно управление на средствата и да подсили тези проекти, които
ясно допринасят за трансформацията на испанските компании.
Събитието е практически насочено към бизнеса, бизнес организациите,
работодателски организации, клъстари, публичен сектор и всички
заинтересовани страни имащи отношение към Плана за Възстановяване и
Устойчивост.

Със специалното участие на Francisco Fonseca Morillo, Професор по
международно публично право и международни отношения, университета
във Валядолид(Instituto Universitario de Estudios Europeoc), Президент на
Кастилския и Леонски съвет на Европейското движение(Movimiento
Europeoc). Над 35 години работи в европейски институции- бил е Съветник
на Генералния Секретар на Евпорейската комися по мониторинг; Зам.
Генерален Директор и Директор на дирекция “Правосъдие“ и дългогодишен
директор на Представителството на Европейската комисия в Испания.

 
Alfonso Gonzalez Finat- строителен инженер
Съветник в Испанска асоциация на енергийните компании (ENERCLUB) 
Съветник на държавния секретар по енергетиката за политиките на ЕС
Заместник в Административния съвет на „Агенцията за сътрудничество
между енергийните регулатори (ACER)“, назначен лично от Съвета на
министрите на Европейския съюз
Директор и началник на отдел, както в енергийния, така и в транспортния
сектор в Европейската комисия



Лого на екрана на събитието
Лого в дипляната на събитието
Възможност за приоритетно настаняване в залата
Възможност за разпространение на рекламни брошури към програмата
Възможност за поставяне на собствен рекламен транспарант
Поставяне на рекламен банер за събитието с логото на спонсора в сайта:
www.bgescc.com в течение на 2 месеца
Присъствие на логото на компанията в директния имейл-маркетинг за
събитието
Обявяване на събитието и спонсора в раздел “Новини” и “Събития”
Линк + ъпдейт във Facebook и LinkedIn
Едногодишно безплатно членство в Българо-испанска търговска камара

Поставяне на рекламен банер за събитието с логото на спонсора в сайта:
www.bgescc.com в рамките на 1 месец
Лого в програмата на събитието
Възможност за поставяне на собствен рекламен транспарант 
Възможност за поставяне на рекламни брошури към програмата
Присъствие на логото на компанията в директния имейл маркетинг за
събитието
Линк + ъпдейт във Facebook и LinkedIn
Обявяване на събитието и спонсора  в раздел “Новини” и “Събития” в сайта:
www.bgescc.com

                                                     
За видимост на Вашата компания сме предвидили спонсорски пакети, които може
да намерите по-долу. Аудиторията е специално селектирана чрез лични покани и
платен вход, което дава предимство за директни контакти и маркетинг.

                                                     СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ

                                                         Генерален спонсор

Цена на пакетното предложение: 5 000 лв. и включва 4 безплатни билета
 

                                                              Спонсор

 
Цена на пакетното предложение: 3 500 лв. и включва 2 безплатни билета

 
                            

 

 

https://www.facebook.com/bgescc
https://www.linkedin.com/company/bulgarian-spanish-chamber-of-commerce/
http://www.bgescc.com/
https://www.facebook.com/bgescc
https://www.linkedin.com/company/bulgarian-spanish-chamber-of-commerce/


 
Присъствие на логото на спонсора в програмата
Обявяване на спонсора като „домакин на....“ или „кафе пауза" по време на
официалното откриване
Присъствие на логото на компанията в директния имейл-маркетинг за
събитието

Спонсорски пакет “ДОМАКИН” или „КАФЕ ПАУЗА“
 

                          Цена на пакетното предложение: 2500 лв.

При желание за участие с някой от предложените спонсорски пакети, моля да ни
информирате във възможно най-кратки срокове, за да включим името на Вашата
компания в съответните материали за популяризиране на Форума на имейл
info@bgescc.com .

 
С уважение,
Биляна Манолова, Зам.Председател 


