
Sponsorship package
София Прайд

10 години



Стани част от глобалното движение!

Търсим съмишленици от 
големите и малки бизнеси! 

Когато повече компании се обяват 
за съюзници на лесбийки, гей 
мъже, бисексуални и 
транссексуални и интерсекс 
(ЛГБТИ) и твърдо застанат зад 
техния ангажимент за 
разнообразие и включване, те 
осигуряват едно по-сигурно и 
безопасно пространство за своите 
служители да бъдат себе си.



Защо да подкрепите Прайд в София? 

София Прайд предлага уникална възможност за Вашата компания или 
организация:

• да достигне до съществуващи или потенциални клиенти;

• да подкрепи разнообразието на работното място;

• да бъде част от все по-голямото движение, което се бори за равни права в 
България и в световен план. София Прайд предлага платформа за лица и 
организации да се включат и подкрепят кампанията за равни права за 
ЛГБТИ хората.



София Прайд - акценти

● Над 2100 души присъстваха по време на София 
Прайд 2016 г. - едно от най-големите събития в 
София.

● Подкрепен от 17 дипломатически мисии;
● Изпълнители през годините: Мария Илиева, Рут 

Колева, Иво Димчев, Теди Кацарова;
● Първият български София Прайд се състоя на 

28 юни 2008 г.;
● За 2015 г. общо има 15 000 потребители.
● 8530 от тях са били през юни с 50570 импресии 

за този месец.



Маркетинг и медии

● През 2017 г. партнираме с най-
добрата рекламна агенция на 
годината в България - NEXT DC;

● София Прайд 2016 беше отразен от 
БНТ, bTV, Bulgaria ON AIR;

● Над 7000 последователи в 
социалните мрежи (Sofia Pride, 
Sofia Pride Art Week, Sofia Pride Film 
Fest);

● Очакваме ръст от 50% на 
посетителите на София Прайд през 
2017 г.

http://www.youtube.com/watch?v=9fEGB0zJwqw


Спонсори и партньори

● За да можем заедно да отпразнуваме 
десетгодишнината на София Прайд, през 
2017 г. за пръв път предлагаме толкова 
много и разнообразни начини български и 
чужди компании да се включат;

● UBER, Trastena, Maxxium са били сред 
компаниите, подкрепящи София Прайд;

● През 2016 г. двама български 
евродепутати, трима членове на 
Столичния общински съвет, 17 
дипломатически мисии, УНИЦЕФ – 
България и 11 неправителствени 
организации са сред изпратилите писма с 
изразена подкрепа.



Официални събития през 2017 г.

● Sofia Pride Art Week - седмицата на 
изкуствата, която се случва всяка година 
преди София Прайд (между 4-7 събития и 
общо около 1000 посетители);

● Sofia Pride Film Fest - Показани бяха 
общо 6 пълнометражни филма от САЩ, 
Франция, Австралия, Бразилия, Израел и 
Обединеното кралство. Общият брой 
зрители беше около 1000 души, основни 
партньори бяха кино Одеон и Френския 
културен институт;



Официални събития през 2017 г.

● Sofia Pride - ще се проведе на 10 юни. 
Традиционно началната точка на събитието 
е пред паметника на Съветската армия в 
17.00 ч. Стартът на шествието е в 18.00 ч. 
и преминава по централни столични 
булеварди.



Пакети за спонсорство I

● Пакет 1: 7000 лева
- Позициониране на логото на фирмата на 

уеб сайта и комуникационните материали;
- Банер за реклама на уеб сайта;
- Използване на социалните мрежи, за 

обявяване и популяризиране на 
спонсорството;

- Брандиране на платформата и сцената;
- Видео реклама преди прожекциите на 

филмите;
- Рекламни материали в заведенията и 

галериите, домакини на събитията на 
София Прайд;

- Обявяване като спонсор на определено 
събитие;

- Споменаване по време на откриването.
- Друго по договорка със спонсора.

● Пакет 2: 5000 лева
- Позициониране на логото на фирмата на 

уеб сайта и комуникационните 
материали; 

- Банер за реклама на уеб сайта;
- Използване на социалните мрежи, за 

обявяване и популяризиране на 
спонсорството;

- Брандиране на сцената;
- Видео реклама преди прожекциите на 

филмите;
- Обявяване като спонсор на определено 

събитие;
- Споменаване по време на откриването



Пакети за спонсорство II

● Пакет 3: 3000 лева
- Позициониране на логото на фирмата на 

уеб сайта и комуникационните 
материали; 

- Банер за реклама на уеб сайта;
- Използване на социалните мрежи, за 

обявяване и популяризиране на 
спонсорството;

- Брандиране на сцената;
- Споменаване по време на откриването.

● Пакет 4: 1000 лева
- Позициониране на логото на фирмата на 

уеб сайта и комуникационните 
материали; 

- Банер за реклама на уеб сайта;
- Използване на социалните мрежи, за 

обявяване и популяризиране на 
спонсорството.



Защо имаме нужда от спонсорство?

Вашата подкрепа ще ни помогне не само да 
осигурим следните важни компоненти, но и 
да се разрастнем:

○ Външна реклама - 4000 лв.;
○ Наем на сцена и озвучаване - 4000 

лв.;
○ Наем на кино Одеон - 2000 лв.;
○ Организиране на изложба (материали, 

наем на зала и др.) - 1500 лв.;
○ Печат на хартиени знамена и др. - 

1500 лв.;
○ Наем на платформа - 500 лв.



Други опции за подкрепа

● Публична подкрепа за София Прайд изразена 
чрез вашите комуникационни канали

● Обвързване на бранда със събитието;
● Присъствие по време на София Прайд със 

служители от офиса;
● Присъствие на София Прайд с щанд по време на 

базара;
● Организиране на събитие по своя инициатива; 
● Поставяне на флаг в/пред офиса на вашия 

бизнес;
● Предлагане на пространство за събитие или 

изложба;
● Доброволчество.



За контакт:
Светла Баева: svetla@bghelsinki.org
Симеон Василев: simeon@glasfoundation.bg



Благодарим за 
вниманието!


