
Цена

Лого в рекламните материали на 
фестивала (спонсорска страница 
в Каталог и Програма, 
анимационна шапка, билборд, 
уеб-сайт, дипляни, покани, 
плакати и др )

Анимиран 
банер на 
сайта на 
фестивала

Реклама в 
Програмата 
– цяла 
страница

Реклама на 
2-ра или 3-
та корица 
на 
Програмата

Реклама в 
Каталога -
1/2 страница

Реклама в 
Каталога – 
цяла 
страница

Реклама на 
2-ра или 3-
та корица 
на Каталога

Връчване на 
една от 
наградите - 
плакети 

Излъчване на 7“ 
спот преди всяка 
прожекция всеки 
ден на всички 
екрани за 5 дни

1,000 лв. 1000

200 лв. 200

500 лв. 500

750

500 лв. 500

1,000 лв. 1000

1,250 лв. 1250

2,000 лв. 2000

3,000 лв. 3000

1,000.00 лв. БАЗОВ ПАКЕТ 

1,500.00 лв. ПАКЕТ "ПРОГРАМА"

2,000.00 лв. ПАКЕТ "КАТАЛОГ"

2,500.00 лв. ПАКЕТ "ПРОГРАМА" + "КАТАЛОГ"

2,700.00 лв. ПАКЕТ "АНИМИРАН"

4,500.00 лв. ПАКЕТ "МИКС"
до 7 бр.

5,500.00 лв. ПАКЕТ "ОСНОВЕН СПОНСОР"

7,000.00 лв. ПАКЕТ "СРЕБЪРЕН СПОНСОР"

до 7 бр.

8,000.00 лв. ПАКЕТ "ЗЛАТЕН СПОНСОР"

2 бр.

Лого в рекламните материали на фестивала + анимиран банер на сайта + цяла страница в Каталога 
и цяла страница в Програмата на фестивала + Излъчване на рекламен спот преди всяка прожекция 
всеки ден на всички екрани за 5 дни + Връчване на една от наградите

Лого в рекламните материали на фестивала + анимиран банер на сайта + 2-ра или 3-та корица в 
Каталога и 2-ра или 3-та корица в Програмата на фестивала + Индивидуален банерфикс пред залата 
+ Излъчване на рекламен спот преди всяка прожекция всеки ден на всички екрани за 5 дни + 
Връчване на една от наградите

Лого в рекламните материали на фестивала + цяла страница в Официалната програма на фестивала

Лого в рекламните материали на фестивала + цяла страница в Официалния каталог на фестивала

Лого в рекламните материали на фестивала + цяла страница в Каталога и цяла страница в 
Програмата на фестивала

Лого в рекламните материали на фестивала + анимиран банер на сайта + цяла страница в Каталога 
и цяла страница в Програмата на фестивала

Спонсорски Пакети на Международния фестивал на анимационния филм                      
“Златен Кукер – София” 

Лого в рекламните материали на фестивала (спонсорска страница в Каталог и Програма, 
анимационна шапка, билборд, уеб-сайт, дипляни, покани, плакати и др.)

Лого в рекламните материали на фестивала + цяла страница в Каталога и цяла страница в 
Програмата на фестивала + Връчване на една от наградите

Лого в рекламните материали на фестивала + цяла страница в Каталога и цяла страница в 
Програмата на фестивала + Излъчване на рекламен спот преди всяка прожекция всеки ден на всички 
екрани за 5 дни


