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Двустранна Търговска Камара България-Румъния 

 

Пакет за членове 
 

 

Пакетът за членове включва следните услуги и предимства: 
 

УЕБ & ПРИНТ: 
➢ Лого на страницата на ДТКБР 

➢ Възможност за промотиране в секцията с добри практики на страницата на ДТКБР 

➢ Публикуване на новини в секция „Новини” на страницата на ДТКБР и в “Каталог на Индустриите”  

➢ Право да се ползва логото на ДТКБР при кореспонденция и на собствена уеб страница 

 
СЪБИТИЯ & КОНТАКТИ: 

➢ Възможност организацията да  покани партньори и гости на ДТКБР събития, на цена за членове 

➢ Две безплатни покани за двама на годишния бал, организиран от ДТКБР 

➢ Безплатно участие на представител на кръглите маси, организирани от ДТКБР ( събития за различни 

индустрии) 

➢ Възможност за участие в специализирани срещи с управляващи от най-високо ниво, на които ДТКБР 

участва  

➢ Запазване на място при срещи, организирани с представители на местната власт и правителството 

➢ Възможност за използване събития и изложения, в които Камарата участва, за промотиране на продукти 

или услуги на организацията-член 

➢ Възможност за предлагане на лектори за  специализирани събития, организирани от ДТКБР 

➢ Възможност за представяне на компанията на информационните събития на ДТКБР- брошури, флаери и 

др. (ограничено до едно събитие годишно) 

➢  Възможност за допълнително позициониране на компанията чрез спонсориране на събития и 

инициативи на ДТКБР 

 
СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ: 

➢ Всички допълнителни услуги на преференциални цени за членове (събития, публикации, реклама) - 

*вижте в допълнителни услуги предлагани от ДТКБР  

➢ Специални отстъпки за услуги, които ДТКБР договаря с различни доставчици на услуги 

➢ Предлагане на услугите и продуктите от организацията-член на всички други членове на ДТКБР 

(Members2Members) 

 
 

Членски внос –  600 евро /годишно * 
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Допълнителни услуги по запитване, предлагани от ДТКБР 

 
Маркетинг Услуги 

 
Цена за членове 

 
Цена за „не-членове” 

1. Проучване на пазара в конкретен сектор и предоставяне на 
списък с контакти по предварително зададен профил 
(клиенти, дистрибутори, партньори) 

1 безплатно запитване 
годишно* 
 

300 евро 

2. Всичко по-горе + свързване от екипа на ДТКБР с избрани 
клиенти, дистрибутори или партньори от името на 
компанията и пoтвърждаване на конкретни запитвания 

1 безплатно запитване 
годишно* 
 

300 евро 

3. Всичко по-отгоре (1 + 2) + организиране на бизнес срещи по 
запитване с представители на предварително определена 
фирма 

5 бр. срещи безплатно 
годишно* 

500 евро/ 5 бр.срещи 

4. Организиране на събития „ Meet the member“.  1625 евро 2500 евро 

   

 
Бизнес консултантски услуги 

  

1. Маркетингови консултации - законодателна рамка, 
идентифициране на основните конкуренти, стратегии, 
кампании и позициониране на нови продукти 

35%  отстъпка При поискване 

2. Създаване на търговска стратегия за развитие на продукт и 
намиране на най-подходящ модел за навлизане на пазара 

35%  отстъпка При поискване 
 

3. Идентифициране на подходящи търговски партньори за 
конкретен сектор, подкрепа при подписване на търговски 
споразумения и комуникация с партньори през периода на 
договаряне 

% от стойността на 
договора  

500 евро – 
еднократна такса  
+ % от стойността на 
договора 

4. Проследяване на търговски дейности 325 евро/месец 500 евро/месец 

 
Административни услуги 

  

1.   Медиация 30 евро/час 50 евро/час 

2. Административна и логистична подкрепа при участие в 
изложби, панаири, семинари, събития 

35%  отстъпка При поискване 

3. Превод и легализация на документи  7 евро/страница 10  евро/ страница 

4. Консекутивен превод за мероприятия, бизнес срещи с 
международно участие 

25 евро/час 40 евро/час 

5.  Отдаване под наем офис помещения на ДТКБР 35%  отстъпка При поискване  

6.Правно обслужване  35%  отстъпка При поискване 

 
Други услуги 

  

1.  Контакт и организиране на срещи с браншови асоциации Безплатно 100 евро/среща 

2.  Контакт и организиране на срещи с властите въз основа на 
конкретни фирмени нужди 

Безплатно При поискване 
 

3.   Реклама в сайта на ДТКБР с банер 35%  отстъпка При поискване 
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