Евлогий и Христо Георгиеви

Само надеждата, че и аз ще мога да
допринеса за благополучието и успеха
на Отечеството, ме прави да умра
спокойно...

2

Мисия на Наградите
За принос към българското общество в областта на:
1

Образованието
2

Дарителството

Бизнеса

3

Нашите цели

4

1

Да изградим паметник в душите
на българите за живота и делото
на Евлогий и Христо Георгиеви

4

Да възродим ценностите и
добродетелите на българския
народ

2

Да издигнем на пиедестал
ценностите на:

5

Да прославим името на нашия
роден град – Карлово

6

Да обединим всички почтени и
достойни личности и да ги
направим наши сподвижници

Образованието
Успеха по почтен път
Житейската мисия в полза на обществото

3

Да посочим делата на наши живи
съграждани за пример на
поколенията

Предмет на Наградите
Три статуетки, копия на паметника на Братята в
Карлово, по една за всяка от категориите

Публично признание за достойнствата и делата на
лауреатите, осъществено чрез мащабна медийна
кампания и церемонията по връчването

Престиж на Наградите, чрез патронажа на
Президента на Република България и чрез авторитета
на всички номиниращи и партниращи личности и
организации
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Регламент

• Организационният комитет отправя покани към номиниращи организации да
представят кандидатури в трите области:
• За Образование – Университетите, БАН
• За Дарителство – Ротари Клубове, БЧК, UNICEF, Български дарителски
форум и др. неправителствени организации
• За Бизнес – браншовите бизнес организации – КРИБ, Асоциация на
индустриалния капитал в България, БТПП, Българска стопанска камара
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Регламент
• Организационният комитет селектира кандидатите - по трима във всяка категория, и
изготвя препоръки към Ротари Клуб-Карлово за избиране на лауреати
• Ротари Клуб-Карлово гласува лауреатите
• Наградите се връчват на специална церемония в Аулата на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ на 11 май 2016 г.
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Организационен Комитет
1

2
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Организационният комитет се състои от шест члена и трима почетни члена. Те са:
Христо Тучев – Председател
Валентин Матеев – президент на Ротари Клуб - Карлово
Иван Попов
Петър Ламбрев
Христо Тахчиев – Президент Елект на Ротари Клуб - Карлово, Касиер
Теодор Шойлеков – Президент Номини на Ротари Клуб - Карлово
Проф. дфн. Анастас Герджиков – Ректор на СУ “Св. Климент Охридски” (Почетен член в
област Образование)
Почетните членове в области Дaрителство и Бизнес предстои да бъдат поканени

Медийна кампания
Наградите ще се отразят чрез мащабна медийна кампания по:
1

2

Телевизия
- над 80 излъчвания в каналите на NOVA Broadcasting Group
Билбордове
- над 200 билборда
- банери и хоругви на фасадите на 10 университета
- 5000 плаката
Преса
- 100 карета в ежедневници и седмични издания
Радио
- 500 радио излъчвания в целия ефир
Интернет
- банер кампания в над 80 сайта, Facebook и Google кампании
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Дарения

Дарение
до 1000 лв.

Дарителска грамота от
Организационния комитет на
наградите;
Подарък – 10 бр. книги „Евлогий и
Христо Георгиеви – Живот и
дейност“ на проф. Христо Глушков;
Присъствие в публичния списък с
дарители, публикуван на сайта на
наградите;
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Дарение от
1000 до
5000 лв.

освен гореспоменатите:
Лого на вашата организация на над
100 билборда на Наградите;
Лого на вашата организация на над
1000 бр. плакати за събитието;
Лого на вашата организация в сайта
на Наградите;
Публично упоменаване в някои от
ПР материалите и изявите;

Спонсорства
Бронзов
спонсор
от 5 000 до
10 000 лв.

освен гореспоменатите:
5 бр. покани за коктейла в
Централен военен клуб-София;
Флаг, настолен, на вашата
организация на коктейла;
Лого на вашата организация на
брандиращи банери на коктейла;
Споменаване на вашата
организация в качеството й на
бронзов спонсор по време на речите
на коктейла;
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Сребърен
спонсор
от 10 000 до
15 000 лв.

освен гореспоменатите:
Присъствие на трима ваши члена на
живото телевизионно излъчване на
церемонията;
10 бр. излъчвания на ваше лого в
телевизионните клипове на
Наградите;
Споменаване на вашата
организация във всички медийни
изяви, в контекст благодарност към
спонсорите;

Спонсорства
Златен
спонсор
над
15 000 лв.
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освен гореспоменатите:
Присъствие на още двама ваши члена
на живото телевизионно излъчване на
церемонията;
Присъствие на още двама ваши члена
на коктейла на Наградите;
Присъствие на ваше лого във всички
рекламни материали на Наградите по
следните медии:
Телевизия
Външна реклама
Преса
Радио
Интернет

