Общински институт „Старинен Пловдив”
4000 Пловдив, ул. „Константин Стоилов“ № 50, тел.: +359 32 633 380, факс: +359 32 627 132
ел. поща: stargrad@oldplovdiv.com, web: www.oldplovdiv.com

ДО
ОИ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ................................................................................................................................................
/име на организацията, ЕИК, БУЛСТАТ/
представляван/о от .....................................................................................................................
/име и фамилия на представляващия, длъжност/
......................................................................................................................................................
/седалище и адрес на управление/
......................................................................................................................................................
/адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса на управление/
......................................................................................................................................................
/телефон, e-mail/
С настоящото заявявам желанието си за реклама чрез:
1.

Разполагане на брошури в туристически информационни центрове (ТИЦ)

За период от 1 месец – 30.00 лв.
За период от 3 месеца – 50.00 лв.

За период от 6 месеца – 90.00 лв.
2.

Рекламно каре 60/35мм в туристическа карта с тираж 30 000 бр. – 600.00 лв.

3.

Публикуване на събитие в електронния събитиен календар на адрес
visitplovdiv.com/bg/eventsplovdiv за период от 1 месец – 50.00 лв.

Коментар: ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Забележки:
* Всички цени са с включено ДДС.
** Необходимо е заявлението да бъде предоставено в оригинал на адрес
ул. „Съборна” 22 или сканирано на имейл marketing@plovdiv.bg.
*** Запознат съм с цените и услугите, предоставени от ОИ „Старинен Пловдив”,
приети с Решение на ОбС - Пловдив № 371, взето с Протокол № 17 от 11.10.2018 г.,
както и, че стойността на заявените услуги ще бъде внесена в брой или по банков път
по сметка на ОИ „Старинен Пловдив” ИНВЕСТ БАНК АД, Пловдив:
IBAN:BG11IORT73753102004000, BIC: IORTBGSF.
**** Рекламата в ТИЦ се отнася за 1 вид брошура. Разпространението на рекламни
материали в ТИЦ се извършва от рекламодателя. Служителите в ТИЦ не носят
отговорност и не следят за изчерпването на рекламните материали.
***** Рекламата в събитийния календар се отнася за събития, които се провеждат в
заведения за хранене и развлечения, места за настаняване и търговски обекти.
Публикува се анотация до 600 думи и до 3 снимки (500kb) на събитие. ОИ „Старинен
Пловдив” не се ангажира с писане и редактиране на текстове и снимки.

гр. Пловдив
.................... 2020 г.

ЗАЯВИТЕЛ: .............................................
/подпис и печат/
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