КОРПОРАТИВНА ПОДКРЕПА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА
РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ "РАДА КИРКОВИЧ", Пловдив

Фондация "За Нашите Деца"

ИНВЕСТИТОР В РАННОТО ДЕТСТВО
ЗЛАТНО НИВО

СРЕБЪРНО НИВО

БРОНЗОВО НИВО

над 20 000 лева

от 5 000 до 20 000
лева

до 5 000 лева

Позициониране на името и логото на фирмата на Стена на дарителите в
комплекса

ДА

75% от логото за златно
ниво

50% от логото за златно
ниво

Възможност за включване на представител на компанията Ви в Съвет на
добродеятелите, които има консултативни функции и съдейства за устойчивото
развитие на комплекса

ДА

х

х

Разполагане на фирменото Ви лого върху специалния фотокорнер на откриващото
събитие

80% от логото на
фондацията

65% от логото на
фондацията

50% от логото на
фондацията

Изявление на/от изпълнителния директор/управителя на компанията по време на
откриващото събитие

ДА

х

х

ДА с кратък анонс за
дейността

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

златно ниво

сребърно ниво

бронзово ниво

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

х

ДА

х

х

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НИВО
ИНВЕСТИЦИЯ / дарение на стойност:

Споменаване на компанията в сценария на събитието за откриване на комплекса
Разполагане на фирменото Ви лого и съответен линк на подстраницата на
Комплекса, както и на сайта на фондация „За Нашите Деца“ в категория
"Корпоративни партньори"
Получаване на електронен отличителен знак „Инвеститор в ранното детство“,
който можете да ползвате в интернет пространството и във фирмената си
кореспонденция
Включване в новини на официалните сайт, Фейсбук и Линкдин страници на
фондацията и в прессъобщения към медиите
Самостоятелен пост в социалните мрежи на фондацията за подкрепата на
компанията
Представяне на Вашата компания и приноса й за създаване на Комплекса в
партньорска медия
Включване на компанията Ви в Годишния доклад на фондацията като Инвеститор в
ранното детство. Докладът е с тираж 200 броя и се разпространява до
представители на бизнеса, институциите, дипломатическите и артистични среди,
общественици, медии.
Издаване на Свидетелство за дарение, с което можете да ползвате данъчни
облекчения по ЗКПО до 10% от счетоводната печалба.

Опция за Инвеститор в ранното детство - златно ниво: При желание от Ваша
страна, след откриването на комплекса можем да обсъдим провеждането на арт
работилница или друго събитие за Ваши служители и техните деца.

