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РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР (попълни и изпрати на info@biforum.org) 
  

Членство в Sofia Business Factory 2020  
Моля, попълнете и изпратете регистрационния формуляр на e-mail: info@biforum.org 

 

Данни КОНТАКТИ  

име: тел:  

фамилия: e-mail: 

организация: адрес: 

длъжност: 

сфера на дейност 

 

 

Моля, попълнете данните си за фактура и ни ги изпратете на е-mail: info@biforum.org 
 

организация: адрес: 

ИН: 

ИН по ЗДДС: МОЛ: 

 

 

Моля, отбележете за какъв период искате да сте официален член на SBF 2020: 

 

член на SBF за период от 3 месеца 

 Членски внос : 165 лв с ДДС. 

 3 посещения за една календарна година. 

 1 презентация (до 5 мин.) – рекламна или информативна по Ваша преценка. 

 

 

член на SBF за период от 6 месеца 

 Членски внос: 300 лв с ДДС. 

 6 посещения за една календарна година. 

 2  презентации (до 5 мин.) – рекламна или информационна по Ваша преценка. 
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 Възможност за разпространение на Ваши брандирани подаръци и/или 

информационни рекламни материали в рамките на 3 наши срещи.  

 

 

член на SBF за период от 12 месеца 

 Членски внос:  540 лв с ДДС. 

 Неограничен брой посещения в рамките на календарна година. 

 Минимум 4 презентации (2 пр. до 5 мин. и 2 пр. до 10 мин.) – рекламни или 

информативни по Ваша преценка. 

 Възможност за разпространение на Ваши брандирани подаръци и/или 

информационни рекламни материали по време на нашите срещи.  

 Реклама в социалните мрежи чрез 3 публикации, свързани с рекламните 

кампании на Sofia Business Factory.  

 Членството за период от 1 година в SBF Ви дава правото да поканите напълно 

безплатно Ваш партньор  на две наши срещи. 
 

  

 

 
 

 

             Очакваме Ви! 

 Екипът на Sofia Business Factory  
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