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Каним Ви да бъдете наш партньор!
Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – институции, потенциални бизнес партньори, медии.

Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани. 
Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

Строителството през 2018 година – 
перспективи и предизвикателства

Генерален партньор
Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Изложбен щанд пред заседателната зала
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
3 безплатни пропуска за събитието
30% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор
Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 3500 лв. без ДДС

Партньор
Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
1 безплатен пропуск 

Цена на пакет: 2000 лв. без ДДС

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за 
устойчиво управление на събития по стандарта 
ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

®

Камарата на строителите в България и в. „Строител“
организират Седми дискусионен форум на тема 

Това е седмата национална среща дискусия, която предвижда да събере на едно място ключови фигури от държавните институции, общинските 
администрации и бизнеса с цел градивен диалог по проблемите на бранша, перспективите и възможностите за строителство през 2018 г. и до края на 
програмния период 2014 - 2020, както и за очакваните предизвикателства и проблеми, преодоляването на които може да се търси с обединени усилия.

Поканен да открие събитието е министър-председателят Бойко Борисов.

Основните теми на форума са:
Перспективите за работа пред строителния бранш – големите проекти по оперативните програми в сферата на транспорта, околната среда, 

регионалното развитие за 2018-а и предизвикателствата през настоящия програмен период. 

Подобряване на диалога между институциите, общините и бизнеса.

Като дискусионни партньори са поканени:
вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, министърът на околната среда и во-
дите Нено Димов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на земеделието, храните 
и горите Румен Порожанов, кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, председателят на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов, изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев, ген. директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски и др. 

Очакван брой гости:
Очакваме в дискусията да вземат участие над 150 представители на централната и местната власт, както и на водещи строителни фирми.

Такса участие:
100 лв. (без ДДС)

при банков превод до 20.09.2017 г. по следната банкова 
сметка: Вестник „Строител“ ЕАД

Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF 
IBAN: BG27RZBB91551004809103

При заплащане на място в деня на събитието: 

120 лв. (без ДДС)

26 септември 2017 г., 9 часа, зала „Средец“, „София хотел Балкан“

За контакти: 
0888 55 39 50 – Ренета Николова 
0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Срок за заявяване на партньорство и участие – 15 септември 2017 г.


