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Град София
Интернет сайт https://rndc.bg/conf2020
Основни теми - Националната сигурност в рисковото 

общество 
- Военният инструмент на сигурността 
- Научните подходи към бъдещето на 
националната сигурност 
- Ролята на спорта в системата за  национална 
сигурност

Участници Представители на академичния състав на 
Военна академия „Г. С. Раковски“ и други 
български и чуждестранни висши училища 
– студенти, докторанти, специализанти, 
преподаватели. 
Представители на министерства, ведомства, 
научни институти, бизнес среди в сферата на 
сигурността и отбраната и др.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПОНСОРСТВОТО
Форумът предлага разнообразен набор от възможности за спон-

сорство, приложим към различни бюджети. За по-подробна инфор-
мация за ползите от спонсорството и различните видове пакети, 
които се предлагат, както и за техните предимства моля, вижте ин-
формацията по-долу. За да обсъдите подробностите с нас или ако 
имате допълнителни въпроси, които не са обхванати тук, моля, не 
се колебайте да се свържете с нас (данните за контакт са в края на 
този документ).

1. Защо да помислите за спонсориране на събитието?
Спонсорството може да Ви помогне да постигнете определени 
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цели по различни начини – от създаването на положителна публич-
ност за Вашата компания и Вашите продукти/услуги до брандиране 
чрез материали за конференцията, листовки и брошури за повиша-
ване на информираността за Вашата компания.

Спонсорирането на конференцията ще позволи да се популяри-
зират Вашите продукти и услуги сред целева аудитория, събрана на 
едно място, в една зала. Спонсорството може да подобри имиджа 
на Вашата компания и да Ви позиционира като лидери на пазара. 
Това, съчетано с присъствието на вземащи решения ключови лица 
от различни региони и институции, ще създаде предпоставки да 
си осигурите нови възможности много по-бързо и по-лесно както в 
България, така и на много други места. Нашият форум е събитие за 
образованието, науката и индустрията и ще позволи да популяризи-
рате дейността си директно пред потенциалните си клиенти.

При поискване можем да създадем персонален спонсорски па-
кет, който да е съобразен с Вашите маркетингови потребности и бю-
джет.

Всички спонсорски пакети на МНК СОНИ 2020 Ви предоставят:

Създаване на контакти
Създаването на мрежа от контакти и споделянето на информа-

ция са два основни аспекта на МНК СОНИ 2020, включващи кафе 
паузи, работен обяд и вечерен прием/коктейл за всеки един от дни-
те на конференцията, както и провеждане на вечер за добре до-
шли преди първия ден на събитието. Конферентната зала, зоната 
за кафе паузи и обяд са предвидени да бъдат сърцето на събитието 
като места за създаване на контакти, срещи и споделяне на мнения 
и идеи с представители на различни нива, участващи в работата на 
МНК СОНИ 2020. Също така предоставяме възможности за лични 
срещи на места, достъпни по време на целия форум.
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Потенциал за нови бизнес възможности
С присъствието на някои от най-големите европейски и све-

товни компании и институции МНК СОНИ 2020 ще Ви предостави 
възможност да установите нови контакти и да намерите нови биз-
нес възможности във Вашия сектор. При поискване от Ваша страна 
можем да уговорим и частни срещи с избрани лектори, делегати, 
партньори и други спонсори. Спонсорирането на МНК СОНИ 2020
също ще подпомогне за разширяването на Вашите пазари, като ще 
позволи да се срещнете с потенциални нови клиенти, както и ще 
повиши информираността за Вашата компания и нейните продукти 
и/или услуги на целевите Ви пазари.

Брандиране
Вашето корпоративно лого ще бъде включено във всички наши 

маркетингови кампании, уебсайта на МНК СОНИ 2020 и всички пе-
чатни материали. Освен това ще имате възможността да създадете 
щанд на мястото на форума в зависимост от избрания от Вас вид 
пакет, а ние ще работим в тясно сътрудничество с Вашия маркетинг 
екип преди събитието, за да гарантираме, че потенциалът за види-
мост на Вашата компания е максимален. 

Промоция на продукти и услуги
Ние сме в състояние да популяризираме Вашите продукти и 

услуги по време на самия форум по много разнообразни начини, 
които можете да съгласувате с нашия екип. Например разпростра-
нение на информация и оферти заедно с материали от МНК СОНИ 
2020 сред делегатите, създаване щанд на мястото на събитието, 
демонстрации, специални оферти/цени за делегати на конферен-
цията и др.
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2. Спонсорски пакети – приеми и обеди
В допълнение към предлагането на спонсорски пакети по време 

на МНК СОНИ 2020 (вижте раздел 3 по-долу) ние можем да предло-
жим и спонсорство по време на един или повече от нашите приеми 
и/или бизнес обеди за създаване на контакти. Подробностите за тях 
може да намерите по-долу.

Основен прием в деня на посрещането 
(Welcome drink) (ден 0)
Цена: 1000 лева
- Цената включва вино (българско, червено, розе и бяло); храна 

под формата на студени и топли предястия и други леки закуски; 
безалкохолни напитки и вода; обслужващ персонал; маси, покривки 
и други принадлежности; прибори за хранене; фирмено брандира-
не в залата на приема.

- Изключителен спонсор на приема за добре дошли, включи-
телно брандиране на фирмата и материали в рамките на мястото 
на приема (конкретните условия подлежат на съгласуване с нашия 
екип в зависимост от Вашите маркетингови потребности).

- Ще получите и всички предимства, полагащи се на спонсорите 
от ниво Бронзов пакет, включително изложбено пространство, как-
то е описано подробно в раздел 3 по-долу.

Вечерен прием/коктейл 
(ден 1-ви и/или ден 2-ри)
Цена: 4200 лева
- Цената включва вино (българско, червено, розе и бяло); храна 

под формата на студени и топли предястия и други леки закуски; 
безалкохолни напитки и вода; обслужващ персонал; маси, покривки 
и други принадлежности; прибори за хранене; фирмено брандира-
не в залата на приема.

- Изключителен спонсор за този конкретен прием, включително 
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фирмено брандиране и материали в рамките на мястото на приема 
(конкретните условия подлежат на съгласуване с нашия екип в за-
висимост от Вашите маркетингови потребности).

- Ще получите и всички предимства, полагащи се на спонсорите 
от ниво Златен пакет, както е описано подробно в раздел 3 по-долу.

Бизнес обяд за създаване на контакти 
(ден 1-ви и/или ден 2-ри)
Цена: 3600 лева
- Цената включва храна под формата на студени и топли пре-

дястия и други леки закуски; безалкохолни напитки и вода; обслуж-
ващ персонал; маси, покривки и други принадлежности; прибори за 
хранене; фирмено брандиране в залата на приема.

- Изключителен спонсор за този конкретен прием, включително 
фирмено брандиране и материали в рамките на мястото на приема 
(условията подлежат на съгласуване с нашия екип в зависимост от 
Вашите маркетингови потребности).

- Ще получите и всички предимства, полагащи се на спонсорите 
от ниво Златен пакет, както е описано подробно в раздел 3 по-долу.

Спонсориране на повече от един прием и/или обяд
Ако желаете, можете също да спонсорирате повече от един биз-

нес обяд и/или прием. Ако случаят е такъв, за всеки допълнително 
спонсориран обяд/прием ще се предлагат отстъпки и ще се прила-
гат предимствата на Сребърния пакет (включително изложбеното 
пространство).

3. Спонсорски пакети 
За пълните условия и предимствата на всеки пакет моля, вижте 

подробната информация, дадена за тях в таблицата. За да посочите 
избрания от Вас пакет, моля, отбележете неговото име в таблицата.
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Цена и ползи Спонсорски пакет
Бронз Сребро Злато Платина

Дължима сума в лева 1000 – 1 999 2 000 – 3 499 3 500 – 4 999 5000 +

Официален спонсор за 
цялата конференция

Х Х Х Х

Специално пространство 
за банери в уебсайта на 
събитието/конференцията 

Х Х Х Х

(в отделна 
секция над 
другите 
категории)

Лого и кратко описание 
на компанията, нейните 
продукти и услуги на 
страницата за спонсори на 
уебсайта на събитието

Х Х Х Х

Реклама на компанията 
в отпечатаната програма 
на МНК СОНИ 2020

Х

(половин 
страни-
ца)

Х

(половин 
страни-
ца)

Х

(1 пълна 
страни-
ца)

Х

(2 пълни 
страници)

Лого на задната корица на 
програмата на МНК СОНИ 
2020

Х Х Х Х

(в отделна 
секция над 
другите 
категории)

Разпространение на 
печатни или други маркови 
рекламни материали

Х Х Х Х
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Възможност за уговаряне 
на лична среща с някой 
от нашите утвърдени 
лектори/говорители, 
делегати, специални гости 
или организаторите, след 
тяхното съгласие

Х Х Х 

(с 
приори-
тет)

Х 

(с приори-
тет)

Щанд на мястото на 
събитието за времето на 
МНК СОНИ 2020 (включен 
в цената, но без екстри, 
например телевизионен 
екран)

Х

(до 10 m2)

Х

(до 
15 m2) 

Х

(макси-
малният 
размер в 
зависи-
мост от 
залата 
и налич-
ността)

Възможност за представяне 
на писмен доклад или 
мнение по дискусионна 
тема за публикуване на 
уебсайта след събитието

Х Х Х

Споменаване като 
спонсор във всички 
прессъобщения и други 
медии и PR препратки към 
конференцията/събитието 

Х Х
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Работа на член на 
организационния екип 
от Военната академия в 
тясно сътрудничество с 
Вашата компания, за да 
се увеличи максимално 
популяризацията

Х Х

Реклама на продукт/и в 
отпечатаната програма на 
събитието (в допълнение 
към фирмената реклама)

Х

(пълна 
страни-
ца)

Х

(пълна 
страница)

Възможност за член на 
ръководния екип на Вашата 
компания да говори на 
откриването (1-ви ден) или 
закриването (2-ри ден) на 
конференцията

X

Максимален брой 
безплатни пропуски за 
цялата конференция 
(включително за 
представители на 
компанията и гости)

2 4 8 10

Отстъпка от актуалната 
цена за всички останали 
служители, акционери 
и членове  на съвета 
на компанията  и 
допълнителни гости

15% 20% 25% 30%
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КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВСЕКИ ПАКЕТ 
И СУМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

Платинен пакет
Най-добрият ни и ограничен спонсорски пакет е платиненият. 

За да увеличим максимално ползите за нашите спонсори, това е 
пакетът, който дава в най-голяма степен възможност за индивиду-
ални решения и осигурява достъп до член (членове) на нашия екип, 
който ще работи в тясно сътрудничество с Вас, за да гарантира, че 
всичките Ви изисквания са изпълнени по най-добрия начин, подхо-
дящ за Вашата компания, Вашата обичайна маркетингова страте-
гия и предлаганите продукти и/или услуги.

Ползи
- Официален платинен спонсор на МНК СОНИ 2020.
- Специално пространство за банери на уебсайта на МНК 

СОНИ 2020 за платинени спонсори, които ще се появяват на всички 
страници, като банерът ще има линк към уебсайта на Вашата фир-
ма.

- Логото и кратко описание на компанията и нейните продукти/
услуги ще се появяват в горната част на нашата страница в раздела 
„Спонсори“ на уебсайта на МНК СОНИ 2020.

- Реклама на компанията на две страници в програмата на 
МНК СОНИ 2020, която ще бъде раздадена на всички присъстващи 
и лектори.

- Пълна страница за реклама на продукти/услуги в програмата 
на МНК СОНИ 2020, която ще бъде раздадена на всички присъст-
ващи и лектори; лого на задната корица на програмата; възможност 
за разпространение на печатни или други маркови материали, ре-
кламиращи Вашата компания, сред всички присъстващи. Това може 
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да включва, но не се ограничава до листовки, брошури, торбички, 
химикалки, CD/DVD и т.н.

- Ако искате да организирате лични срещи с някой от нашите 
утвърдени лектори, делегати, специални гости, партньори, органи-
затори или други спонсори, в зависимост от техните възможности и 
съгласие, ние ще уредим това предварително.

- Възможност за поставяне на голям щанд на мястото на съ-
битието за времето на МНК СОНИ 2020 безплатно, с изключение 
на необходимите екстри (например телевизионен екран). Точните 
размери и спецификата на стойката трябва да бъдат уговорени с 
организаторите. Моля, обърнете внимание, че персоналът, необхо-
дим за този щанд, трябва да бъде Ваш. 

- Ако искате да изразите мнението си по тема, която ще се об-
съжда на конференцията/събитието, можете да изпратите писмен 
доклад или становище до нас, които ще бъдат публикувани на уеб-
сайта на МНК СОНИ 2020. В зависимост от Вашите предпочитания 
достъпът до този доклад или мнение може да бъде публичен или 
ограничен само до участниците в конференцията.

- Споменаване като платинен спонсор във всички прессъобще-
ния и други медийни и PR препратки към МНК СОНИ 2020.

- Член на организационния екип, който ще работи в тясно съ-
трудничество с Вашата компания, за да се увеличи максимално Ва-
шето популяризиране и персонализиране на нашия пакет според 
Вашите потребности и гарантиране, че всичките Ви изисквания са 
изпълнени.

- Ако желаете, член на ръководния екип на Вашата компания 
може да говори на откриването (1-ви ден) или закриването (2-ри 
ден) на МНК СОНИ 2020 или на един от панелите (предварително 
съгласувано с организаторите).

- До 10 делегати на всеки платинен спонсор могат да присъст-
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ват безплатно на МНК СОНИ 2020. Получените безплатни пропуски 
могат да се използват за представители на Вашата компания и/или 
за гости. Подробностите за хората, които ще използват безплатните 
пропуски, трябва да бъдат предоставени на организаторите преди 
събитието.

- Всички останали служители, акционери и членове на борда 
на компанията, както и всички допълнителни гости, поканени от нея, 
могат да купят пропуски с отстъпка 30% от актуалната цена.

Условия
- Платинените спонсори ще бъдат посочени като такива за ця-

лата конференция и ще внесат сума не по-малка от 5000 лева или 
еквивалентната на нея в друга валута за организацията на конфе-
ренцията/събитието. За тази цел се подписва спонсорско споразу-
мение с Военна академия „Г. С. Раковски“. Всяка сума, внесена от 
спонсора, ще бъде използвана за организацията на цялата МНК 
СОНИ 2020 и не може да бъде ограничена до организацията на все-
ки конкретен ден.

- Всяка лична или друга информация, получена от базата дан-
ни на делегатите и лекторите на МНК СОНИ 2020, се използва само 
за маркетингови и рекламни цели от фирмата спонсор за нейните 
продукти и/или услуги и не се предоставя на трета страна по каква-
то и да е причина, освен ако няма задължение да го прави по закон.

- Всички разходи и документация, свързани с предлагането на 
спонсора за разпространение, промоционални и други материали 
за МНК СОНИ 2020, включително разходите за транспорт и внос/из-
нос, ще се поемат от спонсора. Организаторите на МНК СОНИ 2020
не могат да бъдат задължени или да отговарят за такива разходи 
или документация, или за всякакви митнически забавяния, провер-
ки, ограничения и изземвания.
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- За МНК СОНИ 2020, освен ако не е предварително уговорено 
и одобрено от организаторите, експонатите на щандовете не могат 
да включват артикули от списъка на военните изделия и които под-
лежат на контрол над износа на продукти, свързани с отбраната, 
както е уредено в Закона за експортния контрол на продукти, свър-
зани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. За 
да изложите такива предмети, моля, свържете се своевременно с 
организаторите. За артикули с двойна употреба и ако не сте сигур-
ни дали предлаганите от Вас експонати попадат в тази категория, 
моля, свържете се предварително с организаторите, за да провери-
те допустимостта. За повече информация относно текущия българ-
ски контрол над износа моля, посетете http://www.exportcontrol.bg/
indexen.php.

- Очаква се също така спонсорите на МНК СОНИ 2020 да пре-
доставят някаква форма за реклама за събитието независимо дали 
онлайн, в печатна форма, или по електронна поща, за да привлекат 
допълнителни делегати. Ако е приложимо, това може да бъде и под 
формата на вътрешна реклама в рамките на компанията, институ-
цията, организацията, спонсора и т.н.

- В духа на взаимноизгодните отношения може да потърсим 
Вашето сътрудничество за осъществяване на контакт с конкретно 
лице, лица или компания във връзка с МНК СОНИ 2020 и с молба 
да поискаме да ни предложите Вашето сътрудничество по този въ-
прос. Ние няма да търсим Вашето сътрудничество при осъществя-
ване на контакт с някой, който може да се смята за пряк конкурент 
на Вашата компания, но може да потърсим Вашето сътрудничество 
за осъществяване на контакт с някой, който работи в същата област 
или сектор.

- Водещ организатор на МНК СОНИ 2020 е Военна академия „Г. 
С. Раковски“, висше училище, създадено и акредитирано съгласно 
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законите на Република България. Всички спонсорски вноски ще се 
получават от Военна академия „Г. С. Раковски“ за целите на органи-
зирането на МНК СОНИ 2020.

Златен пакет
Нашият Златен пакет за спонсорство също е насочен към уве-

личаване разпознаваемостта на Вашата компания и нейните про-
дукти и/или услуги, а също така Ви дава достъп до член от нашия 
екип, който ще работи в тясно сътрудничество с Вашата компания, 
за да гарантира, че Вашите изисквания са изпълнени. Предложени-
те условия и ползи са следните:

Ползи
- Официален спонсор на МНК СОНИ 2020. 
- Специално пространство за банери на уебсайта на МНК СОНИ 

2020 за спонсори, което ще се появи на всички страници, като бане-
рът ще е свързан обратно към уебсайта на Вашата компания. 

- Логото и кратко описание на компанията и нейните продукти/
услуги ще се появяват на нашата страница за спонсори на уебсайта 
на МНК СОНИ 2020.

- Една пълна страница за реклама на компанията в програмата 
на МНК СОНИ 2020, която ще бъде разпространена до всички учас-
тници и лектори.

- Една пълна страница за реклама на продукти/услуги в програ-
мата на МНК СОНИ 2020, която ще бъде разпространена до всички 
участници и лектори.

- Логото ще бъде поставено на задната корица на програмата на 
МНК СОНИ 2020 в отделен раздел/място „Спонсори“.

- Възможност за разпространение на печатни или други марко-
ви материали, рекламиращи Вашата компания, сред всички учас-
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тници. Това може да включва, но не се ограничава до листовки, бро-
шури, торбички, химикалки, CD/DVD и т.н.

- Ако желаете да организирате частни срещи с някой от нашите 
потвърдени лектори, делегати, специални гости, партньори, органи-
затори или други спонсори, в зависимост от тяхното присъствие и 
одобрение, ние ще уредим това предварително за Вас.

- Възможност за създаване на щанд до 15 м2 на мястото на МНК 
СОНИ 2020 безплатно за времето на конференцията, с изключение 
на необходимите екстри (например телевизионен екран). Точните 
размери и спецификата на щанда трябва да бъдат съгласувани с 
организаторите. Моля, обърнете внимание, че всякакъв персонал, 
необходим за този щанд, трябва да бъде осигурен от Вас.

- Ако искате да изразите своето мнение по тема, която ще се об-
съжда на МНК СОНИ 2020, можете да ни изпратите писмен доклад 
или становище, които ще бъдат публикувани на уебсайта на МНК 
СОНИ 2020. В зависимост от Вашите предпочитания достъпът до 
този доклад или становище може да бъде публичен или ограничен 
само до участниците в конференцията.

- Упоменаване като спонсор в прессъобщения и други медийни 
и PR събития, отразяващи МНК СОНИ 2020. 

- Член на организаторския екип, който ще работи в тясно съ-
трудничество с Вашата компания, за да увеличите максимално Ва-
шата експозиция, да персонализирате нашия пакет според Вашите 
потребности и да бъде гарантирано, че всичките Ви изисквания са 
напълно изпълнени.

- Ще Ви бъде предоставен достъп до нашата база данни за це-
ленасочена реклама, което означава, че можете да изберете физи-
чески лица или делегации от конкретни компании и/или сектори, на 
които може да предложите конкретни услуги, продукти, отстъпки, 
специални оферти и т.н. Това може да стане чрез печатни материа-
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ли, предоставяни само на лицата, избрани от Вас, или чрез имейл 
до същите.

- До 8 безплатни пропуска за всеки златен спонсор, които могат 
да се използват за представители от Вашата компания и/или за гос-
ти. Данните за хората, които ще използват безплатните пропуски, 
трябва да бъдат предоставени своевременно на организаторите 
преди събитието.

- Всички останали служители, акционери и членове на борда на 
компанията, която е златен спонсор, както и всички допълнителни 
гости, поканени от нея , могат да присъстват, като платят таксата за 
участие с отстъпка от 25%. 

Условия
- Всички златни спонсори ще бъдат посочени като такива за вре-

мето на МНК СОНИ 2020 и ще внесат сума не по-малка от 3 500 
лева или еквивалентната на нея в друга валута за организацията на 
МНК СОНИ 2020. В този смисъл следва да бъде подписано спора-
зумение за спонсорство с Военна академия „Г. С. Раковски“. Всяка 
сума, внесена от спонсора, ще бъде използвана за организирането 
на цялата МНК СОНИ 2020 и не може да бъде ограничена до орга-
низацията на някой конкретен ден.

- Всяка лична или друга информация, получена от базата данни 
на делегатите и лекторите на МНК СОНИ 2020, ще се използва само 
за маркетингови и рекламни цели от фирмата спонсор за нейните 
продукти и/или услуги и няма да се предоставя на трета страна по 
каквато и да било причина, освен ако не се изисква по закон.

- Всички разходи и документация, свързани с доставянето на 
дистрибуционните, рекламните и други материали на спонсора за 
МНК СОНИ 2020, включително разходите за транспорт и внос/из-
нос, се поемат от спонсора. Организаторите на МНК СОНИ 2020
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не носят отговорност за такива разходи или документация, нито за 
митнически блокирания, проверки, ограничения или конфискации.

- За МНК СОНИ 2020, освен ако не е предварително уговорено 
и одобрено от организаторите, експонатите на щандовете не могат 
да включват артикули от списъка на военните изделия и които под-
лежат на контрол над износа на продукти, свързани с отбраната, 
както е уредено в Закона за експортния контрол на продукти, свър-
зани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. За 
да изложите такива предмети, моля, свържете се своевременно с 
организаторите. За артикули с двойна употреба и ако не сте сигур-
ни дали предлаганите от Вас експонати попадат в тази категория, 
моля, свържете се предварително с организаторите, за да провери-
те допустимостта. За повече информация относно текущия българ-
ски контрол над износа моля, посетете http://www.exportcontrol.bg/
indexen.php.

- От спонсорите на МНК СОНИ 2020 се очаква да осигурят ня-
каква форма на реклама за събитието независимо дали онлайн, в 
печатна форма, или чрез електронна поща, за да привлекат допъл-
нителни делегати. Ако е приложимо, това може да бъде и под фор-
мата на вътрешна реклама в рамките на компанията, институцията, 
организацията, спонсора и т.н.

- В духа на взаимноизгодните отношения може да потърсим Ва-
шето сътрудничество за установяване на контакт с конкретно лице, 
лица или компания във връзка с МНК СОНИ 2020 и с молба да по-
искаме да ни осигурите Вашето сътрудничество по този въпрос. 
Ние няма да търсим Вашето сътрудничество при осъществяване 
на контакт с някой, който би могъл да се смята за пряк конкурент на 
Вашата компания, но може да потърсим Вашето сътрудничество за 
установяване на контакт с лица или компании, които са от същата 
област или сектор.
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- Водещ организатор на МНК СОНИ 2020 е Военна академия „Г. 
С. Раковски“, висше училище, създадено и акредитирано съгласно 
законите на Република България. Всички спонсорски вноски ще се 
получават от Военна академия „Г. С. Раковски“ за целите на органи-
зирането на МНК СОНИ 2020.

Сребърен пакет
Ако искате да спонсорирате МНК СОНИ 2020 с по-малка сума, 

но все пак желаете да се възползвате максимално от тази възмож-
ност, тогава това е най-добрият пакет за Вас. Включените условия 
и ползи са следните:

Ползи
- Официален спонсор на МНК СОНИ 2020.
- Специализирано пространство за банери на уебсайта на МНК 

СОНИ 2020 в раздела „Спонсори“, което ще се появи на всички 
страници, като банерът е свързан обратно към уебсайта на Вашата 
компания.

- Логото и кратко описание на компанията и нейните продукти/
услуги ще се появяват на нашата страница в раздел „Спонсори“ на 
уебсайта на МНК СОНИ 2020.

- Половин страница  за реклама на компанията в програмата на 
МНК СОНИ 2020, която ще бъде разпространена до всички участни-
ци и лектори.

- Логото ще бъде поставено на задната корица на програмата за 
МНК СОНИ 2020 в отделен раздел „Спонсори“.

- Благоприятна възможност за разпространение на печатни или 
други материали с тази търговска марка, рекламиращи Вашата ком-
пания, сред всички участници. Това може да включва, но не се огра-
ничава до листовки, брошури, торбички, химикалки, CD/DVD и т.н.
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- Ако желаете да организирате частни срещи с някой от потвър-
дилите участие лектори, делегати, специални гости, партньори, ор-
ганизатори или други спонсори, в зависимост от тяхното присъст-
вие и одобрение, ние ще уредим това предварително за Вас.

- Благоприятна възможност за поставяне на малка стойка (до 
10 кв.м) в мястото на провеждане на МНК СОНИ 2020 по време на 
цялата продължителност безплатно, с изключение на необходими-
те екстри (например телевизионен екран). Точните размери и спе-
цификата на щанда трябва да бъдат съгласувани с организаторите. 
Моля, обърнете внимание, че обслужващият персонал, необходим 
за този щанд, трябва да бъде Ваш.

- Ако искате да изразите своето мнение по тема, която ще се об-
съжда по време на конференцията, можете да ни изпратите писмен 
доклад или становище, които ще бъдат публикувани на уебсайта на 
МНК СОНИ 2020. В зависимост от Вашите предпочитания достъпът 
до този доклад или становище може да бъде публичен или ограни-
чен само до участниците в конференцията.

- До 4 делегати от всеки сребърен спонсор могат да присъстват 
безплатно на МНК СОНИ 2020. Получените безплатни пропуски мо-
гат да се използват за представители от Вашата компания и/или за 
гости. Данните за хората, които ще използват безплатните пропуски, 
трябва да бъдат предоставени на организаторите преди събитието.

- Всички останали служители, акционери и членове на съвета 
на директорите на компанията, която е сребърен спонсор, и всички 
допълнителни гости, поканени от нея, могат да придобият право на 
участие с отстъпка 20% от редовната цена.

Условия
- Всички сребърни спонсори ще бъдат посочени като такива за 

цялата конференция и ще внесат сума не по-малка от 2 000 лева 
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или еквивалентната на нея в друга валута за организацията на МНК 
СОНИ 2020. За тази цел се подписва споразумение за спонсорство 
с Военна академия „Г. С. Раковски“. Всяка сума, внесена от спонсо-
ра, ще бъде използвана за организацията на цялата конференция 
и не може да бъде ограничена само до организацията на някой кон-
кретен ден.

- Всяка лична или друга информация, получена от базата данни 
на делегатите и лекторите на МНК СОНИ 2020, се използва само за 
маркетингови и рекламни цели от фирмата спонсор за нейните про-
дукти и/или услуги и не се предоставя на никоя друга трета страна 
по каквато и да е причина, освен ако не се изисква по закон.

- Всички разходи и документация, свързани с осигуряването на 
дистрибуторските, рекламните и други материали на спонсора в 
МНК СОНИ 2020, включително разходите за транспорт и внос/из-
нос, се поемат от спонсора. Организаторите на МНК СОНИ 2020 не 
могат да носят отговорност за такива разходи или документация, 
както и за митническо задържане на митници, проверки, ограниче-
ния или конфискации.

- За МНК СОНИ 2020, освен ако не е предварително уговорено и 
одобрено от организаторите, експонатите на щандовете не могат да 
включват артикули от списъка на военните изделия и които подлежат 
на контрол над износа на продукти, свързани с отбраната, както е уре-
дено в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбра-
ната, и на изделия и технологии с двойна употреба. За да изложите 
такива предмети, моля, свържете се своевременно с организаторите. 
За артикули с двойна употреба и ако не сте сигурни дали предлага-
ните от Вас експонати попадат в тази категория, моля, свържете се 
предварително с организаторите, за да проверите допустимостта. За 
повече информация относно текущия български контрол над износа 
моля посетете http://www.exportcontrol.bg/indexen.php.
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- Очаква се също така спонсорите на МНК СОНИ 2020 да пре-
доставят някакъв вид реклама за събитието независимо дали он-
лайн, в печатна форма, или чрез електронна поща, за да привлекат 
допълнителни делегати. Ако е приложимо, това може да бъде и под 
формата на вътрешна реклама в рамките на компанията, институ-
цията, организацията, спонсора и т.н. 

- В духа на взаимноизгодните отношения може да потърсим 
Вашето сътрудничество за установяване на контакт с конкретно 
лице, лица или компания във връзка с МНК СОНИ 2020 и с молба да 
поискаме да ни осигурите Вашето сътрудничество по този въпрос. 
Ние няма да търсим Вашето сътрудничество при осъществяване на 
контакт с някой, който би могъл да се смята за пряк конкурент на 
Вашата компания, но може да потърсим Вашето сътрудничество за 
установяване на контакт с лица или компании, които са от същата 
област или сектор.

- Водещ организатор на МНК СОНИ 2020 е Военна академия „Г. 
С. Раковски“, висше училище, създадено и акредитирано съгласно 
законите на Република България. Всички спонсорски вноски ще се 
получават от Военна академия „Г. С. Раковски“ за целите на органи-
зирането на МНК СОНИ 2020.

Бронзов пакет
Нашият пакет за бронзово спонсорство е най-подходящ за 

онези, които биха искали да спонсорират МНК СОНИ 2020, но не 
са уверени в пазара или имат ограничен бюджет, за да участват с 
по-голяма сума. Включените условия и ползи са следните:

Ползи
- Официален спонсор на МНК СОНИ 2020.
- Специализирано пространство за банери на уебсайта на МНК 
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СОНИ 2020 в специалния раздел за „Спонсори“, което ще се появи 
на всички страници, като банерът е свързан обратно към уебсайта 
на Вашата компания.

- Логото и кратко описание на компанията и нейните продукти/
услуги се появяват на нашата страница в раздела „Спонсори“ на 
уебсайта на МНК СОНИ 2020.

- Половин страница за фирмена реклама в програмата на МНК 
СОНИ 2020, която трябва да бъде разпространена до всички учас-
тници и лектори.

- Логото ще бъде поставено на задната корица на програмата на 
МНК СОНИ 2020 в отделен раздел „Спонсори“.

- Благоприятна възможност за разпространение на печатни 
или други материали, рекламиращи Вашата компания, сред всички 
участници. Това може да включва, но не се ограничава до листовки, 
брошури, торбички, химикалки, CD/DVD и т.н.

- Ако желаете да организирате частни срещи с някой от потвър-
дилите участие лектори, делегати, специални гости, партньори, ор-
ганизатори или други спонсори, в зависимост от тяхното присъст-
вие и одобрение, ние ще уредим това предварително за Вас.

- До двама делегати от всеки бронзов спонсор могат да при-
състват безплатно на МНК СОНИ 2020. Получените безплатни про-
пуски могат да се използват за представители от Вашата компания 
и/или за гости. Данните за хората, които ще използват безплатните 
пропуски, трябва да бъдат предоставени на организаторите преди 
събитието.

- Всички останали служители, акционери и членове на съвета 
на директорите на компанията, която е бронзов спонсор, и всички 
допълнителни гости, поканени от нея, могат да придобият право на 
участие с отстъпка 15% от редовната цена.
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Условия
- Всички бронзови спонсори ще бъдат посочени като такива за 

цялата конференция и ще внесат сума не по-малка от 1000 лева 
или еквивалентната на нея  в друга валута за организацията на 
МНК СОНИ 2020. За тази цел се подписва споразумение за спон-
сорство с Военна академия „Г. С. Раковски“. Всяка сума, внесена от 
спонсора, ще бъде използвана за организацията на цялата конфе-
ренция и не може да бъде ограничена до организацията на някой 
конкретен ден.

- Всяка лична или друга информация, получена от базата данни 
на делегатите и лекторите на МНК СОНИ 2020, се използва само за 
маркетингови и рекламни цели от фирмата спонсор за нейните про-
дукти и/или услуги и не се предоставя на трета страна по каквото и 
да е причина, освен ако не се изисква по закон.

- Всички разходи и документация, свързани с предоставяне на 
дистрибуционните, рекламните и други материали на спонсора в 
МНК СОНИ 2020, включително разходите за транспорт и внос/из-
нос, се поемат от спонсора. Организаторите на МНК СОНИ 2020 не 
могат да носят отговорност за такива разходи или документация, 
нито за задържане на митници, проверки, ограничения или конфис-
кации.

- За МНК СОНИ 2020, освен ако не е предварително уговорено 
и одобрено от организаторите, експонатите на щандовете не могат 
да включват артикули от списъка на военните изделия и които под-
лежат на контрол над износа на продукти, свързани с отбраната, 
както е уредено в Закона за експортния контрол на продукти, свър-
зани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. За 
да изложите такива предмети, моля, свържете се своевременно с 
организаторите. За артикули с двойна употреба и ако не сте сигур-
ни дали предлаганите от Вас експонати попадат в тази категория, 



МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ“ 

(МНК СОНИ 2020)
10 – 11.11. 2020 г.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

моля, свържете се предварително с организаторите, за да провери-
те допустимостта. За повече информация относно текущия българ-
ски контрол над износа моля, посетете http://www.exportcontrol.bg/
indexen.php.

- Очаква се също така спонсорите на МНК СОНИ 2020 да пре-
доставят някакъв вид реклама за събитието независимо дали он-
лайн, в печатна форма, или по електронна поща, за да привлекат 
допълнителни делегати. Ако е приложимо, това може да бъде и под 
формата на вътрешна реклама в рамките на компанията, институ-
цията, организацията, спонсора и т.н.

- В духа на взаимноизгодните отношения може да потърсим Ва-
шето сътрудничество за установяване на контакт с конкретно лице, 
лица или компания във връзка с МНК СОНИ 2020 и с молба да по-
искаме да ни осигурите Вашето сътрудничество по този въпрос. 
Ние няма да търсим Вашето сътрудничество при осъществяване 
на контакт с някой, който би могъл да се смята за пряк конкурент на 
Вашата компания, но може да потърсим Вашето сътрудничество за 
установяване на контакт с лица или компании, които са от същата 
област или сектор.

- Водещ организатор на МНК СОНИ 2020 е Военна академия „Г. 
С. Раковски“, висше училище, създадено и акредитирано съгласно 
законите на Република България. Всички спонсорски вноски ще се 
получават от Военна академия „Г. С. Раковски“ за целите на органи-
зирането на МНК СОНИ 2020.
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4. За контакти
Ние предлагаме възможности за спонсорство по поръчка, съо-

бразени с потребностите на Вашия бизнес.
За повече информация или за да започнете обсъждане на Ва-

шите предпочитания за спонсорство, моля, свържете се с:
- доц. Мария Фъртунова; помощник-ректор; 0359 2 92 26556; 

m.fartunova@armf.bg; 
- подп. Димитър Стайков; началник на отдел „Финан-

си, програмиране и обществени поръчки“; 0359 2 92 26507; 
d.staykov@rndc.bg.




