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Уважаеми приятели на Международен Женски Клуб-София, 

Нашият клуб има удоволствието да Ви покани да се присъедините към нас и да 
превърнем 24-ия Коледен Благотворителен Базар в едно изключително успешно 
събитие. Подготовката за базара вече започна и той ще се проведе от 09:00 до 19:00 
часа в неделя, 2 декември 2018 г. в Интер Експо Център (IEC) - София (бул. Цариградско 
Шосе 147). 

Всяка година базарът предоставя възможност на участниците от различни държави да 
представят своите традиционни занаяти, фолклорна музика и танци, национални 
носии и кухня, литература, култура и обичаи. На миналогодишния базар имаше 86 
щанда, които представляваха 56 държави, а 12 – различни благотворителни проекти. 
1500 доброволци работиха, за да случи това и близо 10,000 души посетиха базара. От 
Международния Женски Клуб /МЖК/ сме изключително горди, че за 24-та поредна 
година, Годишния Благотворителен Базар е дългоочакван фаворит за хората от София 
и страната. 

Благодарение на средствата, събрани по време на 23-тия годишен базар, 
благотворителната фондация на МЖК успя да финансира 24 проекта; общата сума на 
финансовата помощ е приблизително 373 000 лв. и ще засегне живота на хиляди хора 
в България. 

Няколко примера дават представа за това: благодарение на подкрепата на МЖК 
Фондацията за социална промяна и приобщаване (FSCI) ще може да покрие 
основните разходи на своя център за обществена подкрепа в уязвима общност. В този 
център децата и техните родители получават помощ в първите и най-важните стъпки 
на образователната система. 

Друг финансиран проект на благотворителната фондация на МЖК е проектът на 
Фондация "Светлина за живот", който работи за активен живот на хора с физически 
увреждания и техните семейства чрез културни, спортни и арт събития. Също така 
помогнахме на интересен проект на Фондация "Партньори България", който 
преподава на учениците умения за разрешаване на конфликти в училище. 

В България всеки седми ученик между 15 и 18-годишна възраст е извън училищната 
система. Проектът на Фондация „Сийдър“, една от организациите, които получиха 
средства от МЖК тази година, и работи върху мотивирането на децата за образование 
и върху различни умения, сред които изграждане на доверие чрез работа в екип. 

Пълният списък на всички проекти, подкрепяни от МЖК, е на разположение на 
www.iwc-sofia.org. 
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Стани наш СПОНСОР и бъди част от едно ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ за нуждаещите се в 

България! 

 
 
Спонсорска програма - Благотворителен базар на Международен женски клуб София 

2018 
 

Имената и/или  логата на всички спонсори, независимо от големината на тяхното 
дарение, ще бъдат: 
- излъчвани на телевизионните екрани, локализирани в залите на базара 
- публикувани на спонсорските страници на уебсайта на МЖК  
- публикувани в „Thank You“ брошурата на Базара 
 
Овен това всички спонсори ще: 
- имат възможността да позиционират името и/или логото на своята компания в 
рамките на щанда, с който си сътрудничат. Рекламирането в рамките на щандовете е 
освободено от ограничения относно формата, но трябва да бъде съгласувано с лицето, 
отговарящо за щанда  и съобразено с техническите изисквания на щанда; 
- могат подпишат договори, които да се използват за получаване на данъчни 
облекчения, съгласно българския Закон за корпоративно подоходно облагане; 
- получат покани за Базара;  
- бъдат поканени на „Thank You“ коктейла на Международния женски клуб. 
 
Допълнително, в зависимост от големината на дарението, спонсорите ще 
получат индивидуални възможности за реклама, описани в спонсорската програма: 
 
 

Номер 
Дарена сума (в BGN) 
според договореното с 
МЖК или щандовете 

Позициони
ране на 

рекламата 
Форма на рекламата 

1. 1000 и повече 
В рамките 
на Базара 

1. Името и/или логото на фирмата ще 
бъде позиционирано на големия банер 
– т.нар. „стена на спонсорите“ във 
фоайето на Интер експо център (ИЕЦ) в 
деня на Базара. 
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2. В случай, че фирмата желае да има 
повече рекламни банери в двоен . 
размер, допълнително дарение от мин. 
500 лв. За 1 банер / допълнителен 
стандартен размер. 

2. 
1000 и повече 
 

 
 
 
 
 
 
В рамките 
на/извън 

Базара 

1. Наименование и / или лого на 
фирмата, разположени на стената на 
големия банер-спонсор във фоайето на 
IEC на деня на базар. 
2. Банери на отделните фирми, 
поставени в залите на събитието в деня 
на базар. Пакет включва макс. 1 
стандартен размер (1 м х 2.2 м) банер. 
В случай, че фирмата желае да има 
повече банери или да има двойна / 
тройна и т.н. размер, допълнително 
дарение от мин. 500 лв. За 1 банер / 
допълнителен стандартен размер. 
3. Името на фирмата и / или логото, 
поставени на специално място за 
реклама (окачени електрически банер 
или колонка) във фоайето на IEC. Пакет 
включва макс. 1 рекламна позиция, 
напр. или електрически банер или 
колона.  
В случай, че компанията желае да има 
и двата варианта или повече банери / 
колони, те ще са налични, при 
допълнително дарение от мин. 1000 
лв. за 1 рекламна единица. 

3. 
Стратегически 
Партньори на МЖК 
 

 
 
 
 
В рамките 
на/извън 

Базара 

1. Най-голям размер (в сравнение с 
други спонсори) логото с името на 
фирмата , поставени на голяма стена на 
банер-спонсори във фоайето на IEC на 
деня на базара.  
2. Наименование / лого на фирмата в 
залите на Интер Експо Център (зали, 
фоайе, вход, коридори, гардероби и 
т.н.) в деня на базара (напр. Банери, 
знамена, плакати, специални знаци , 
колони, електрически банери и други 
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рекламни материали). 3. 
Специализирано споразумение за 1 
година за рекламиране на фирмата (по 
индивидуално договорен формат) за 
събития на ПЖК (включително 
благотворителния коктейл 
"Благодаря"), печатни материали 
(напр. Бюлетин) и други рекламни 
канали (например уебстраница на IWC, 
/ електронни съобщения за членовете 
на МЖК). 
 4. Логото и / или името на фирмата, 
поставени върху всички печатни 
материали на събитието, напр. билети, 
плакати, листовки и развлекателната 
програма на деня.  
5. Логото и / или името на фирмата ще 
се показват във всички медийни 
промоции, включително видео 
клипове в метростанциите, всички 
прессъобщения, радио и телевизионни 
интервюта.  

 

 

 

С уважение, 

Албена Джоунс                               Диана Майкелс-Кристофър, PhD              

             

      Президент      Базарен съкоординатор 
Международен Женски Клуб-София  Международен Женски Клуб-София 

president@iwc-sofia.org                                      sponsor.iwc-bazaar@gmail.com 
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