
 

 
 

 
 

 

Анекс.2 Специална оферта за спонсори 

 

Като национален спонсор на Европейските КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за 

иновации и промяна Вашата компания ще има възможност за широко отразяване, което ще 

продължи по време на процеса на популяризиране на наградите, оценяването на кандидатурите 

и националната церемония (януари - юни 2013) и впоследващия период за разпространяване на 

резултатите и добрите практики (юли-декември 2013).  

 

Като национален спонсор вие ще: 

 

 получите признание за своята водеща роля при популяризиране на КСО в Европа;  

 споделите иновативността на Вашата компания и ангажираността й към устойчивото 

развитие сред съмишленици; 

 утвърдите Вашето добро име в България и Европа; 

 допринесете за споделена визия за развитие и отговорната роля на бизнеса. 

 

Акценти  

 Позициониране на компанията между бизнес лидерите в областта на КСО; 

 Изграждане на разпознаваемост на вашата компания у европейските институции – 

Европейската комисия, Европейския парламент и специализиране европейски 

агенции;;Включване в Златна книга, която ще послужи за пример в 29 страни в Европа. 

 

Ползи 

В публичното пространство Вашата компания ще се асоциира с добри примери за 

партньорство, иновативност, доверие и положителна промяна. Европейските отличия дават 

възможност за позициониране на фирмата ви като лизер в областта на КСО в Европа.  

 

Възможности за създаване на мрежа от контакти 

Като спонсор Вие ще се срещнете национални и европейски бизнес лидери и правителствени 

партньори и ще имате възможността да обмените контакти с важни представители от бизнеса, 

организациите на националните правителства и неправителствените организации по време на 

официалните церемонии в София и Брюксел. 

 

Официална церемония 

Като спонсор на националната церемония ще имате възможност да брандирате събитието.  

 

Медии и връзки с обществеността 

Предстои старта на мащабна медийна кампания в цяла Европа, а спонсорите ще бъдат цитирани 

и показвани в прес съобщенията и пресконференциите в България. 

Логата на спонсорите ще бъдат поставени в информационната брошура и влагани в 

информационите пакети за регионалните форуми. 



 

 
 

 
 

 

 

Европейска Златна книга за добри практики 

Проектите на всички национални победители ще бъдат публикувани в специална европейска 

Златна книга за добри практики. В допълнение, тя ще включва обобщителен анализ на 

партньорствата. Публикацията ще се отпечати на хартия в ограничен тираж, но ще се 

разпространява разпространява по електронен път в световен мащаб.  

Предвижда се превод и отпечатване на книгата на български език. 

 

Вашето лого ще бъде публикувано на официалната страница на България в Златната книга. 

 

Допълнителна публичност 

Екипът на БМГД предоставя възможност за популяризиране участието на спонсорите чрез 

уебсайта на инициативата, съобщения до медиите, национални и браншови публикации, 

вътрешна комуникация измежду членовете на мрежата и в международните ни мрежи.  

Не на последно място, добрите практики на спонсорите ще бъдат част от учебното съдържание 

(специализирана литература и практически упражнения) на обучаващите се магистри по 

„Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)” във ВУЗФ и други 

университети, с които БМГД си партнира.  

 

 

 


