
DIBLA DESIGN AWARDS
Сцената на българския дизайн, признание за професионализъм и талант. 
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КОНТАКТИ Всички инициативи, проекти и с които предприема „ са водени от основната цел да 
отразява и популяризира нивото на дизайна в България, да осигури ползотворна и перспективна 
среда за изява на интериорни и продуктови дизайнери и да създава тясно сътрудничество.

www.dibla.com
office@dibla.com
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Националното съревнование за интериорен дизайн Dibla Design Awards предлага достойна 
сцена на професионалистите в бранша, на която те да изявят своите постижения и талант. Всеки, 
който иска да получи публичност и авторитетна оценка за труда си, или желае автор или проект, 
които са го впечатлили, да бъдат показани на най-голямата и престижна сцена в областта на 
интериорния дизайн, може да предложи кандидатура в съответната категория на 
съревнованието.

За първи път Церемонията за връчване на Dibla Design Awards 2020 ще се проведе в пряко 
излъчване онлайн. Това, от една страна, е продиктувано от антиепидемичните мерки в страната, 
от друга – предоставя небивало широка аудитория на събитието, участниците в него и неговите 
спонсори! Очаква се живото предаване и записите му да достигнат стотици хиляди зрители, 
които да се запознаят както с отличените дизайнери и техните проекти, така и с подкрепилите 
конкурса фирми и техните продукти.

Dibla Design Awards безспорно е един от най-успешните проекти на „Дибла“, както и събитието 
с най-голям авторитет и популярност сред професионалистите в бранша. Съревнованието 
разполага със свой собствен сайт, който позволява на всички заинтересовани бързо и лесно да 
получат достъп до необходимата информация – www.dibla-awards.com.

Официалната церемония по връчването на Националните награди за интериорен дизайн и 
обявяването на „Дизайнер на годината“ не просто привлича вниманието на многобройна 
публика и влиятелни медии, но и успява да го задържи месеци наред.
 
Присъединявайки се към Dibla Design Awards, Вашата фирма се възползва от участието си в 
общата кампания за медийно отразяване и в рекламите по време на Церемонията. Нещо 
повече: новият формат Ви предоставя шанса и за представяне на Вашите изделия в специален 
виртуален щанд във връзка с Церемонията. Той е интерактивна платформа, на която 
компаниите ще присъстват със светещите стени с видеа, рекламните панели, визитки и лога – 
всичко изградено по нов и изключително стилен начин, в духа на всички начинания на Дибла! За 
информативността ще допринасят активните изображения и препратки, който ще водят към 
галерии с продукти, сайтове на фирмите и каталози за сваляне. В подготовката на тази 
платформа взехме предвид изразяваните от много наши компании-партньори желания и 
предложения за по-голяма видимост и представителност – и ги надградихме!

Вашата компания става част от визуалното представяне на събитието.

Включване във виртуалния щанд – брандиране, лого, активни линкове, видеоклип или 
слайдшоу, информационни екрани, галерия с продукти, зона за каталози и др.

Разпознаваемост и перспективи за бъдещо сътрудничество по подходящи проекти с 
организатора и с общността от интериорни дизайнери, със специалисти и зрители.

Възможност за интервю с представител на компанията, което да се отрази в отделна 
публикация с акцент интериорен дизайн в секцията на www.dibla.com.
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dda | реклама dda | ПР и реклама dda | партньор

 

КОНТАКТИ

ЦЕНИ

 DDA реклама

 1800 лв  2700 лв  4500 лв

 3000 лв  4500 лв  6000 лв

 DDA ПР и реклама  DDA партньор

 
 

  

стр. 2

Позициониране на лого - активен линк:

www.dibla-awards.com / за 1 год.

всички новини за събитието в www.dibla.com

всички имейли, комуникиращи събитието

в мултимедията на церемонията

в страницата за излъчване на церемонията

към щанда във виртуалното изложение

 
 

  Виртуален щанд:

статично брандиране

светещо лого - активен линк

LED стена с клип или слайдшоу

информационен дисплей с контакти

галерия с представяне на 3 продукта

галерия с представяне на 5 продукта

 

галерия с представяне на 10 продукта

зона за изтегляне на каталози

визитка в новина “Партньорите на DDA”

интервю с представител на компанията в 
самостоятелна публикация в  www.dibla.com

 
 

  Позициониране в церемонията:

изброяване в обявяване на партньорите

представяне на компанията от водещия

показване на логото при обявяване

видимо логото по време на цялата церемония

   Ексклузивно представяне на партньора:


