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Д О Г О В О Р    

з а   р е к л а м а   н а   с ъ б и т и е 
 

 

Днес, ……………………………….. г. в гр. София между 

 

1. Семинари БГ, наричано занапред ИЗПЪЛНИТЕЛ  

и  

2. .............................……………………………………......................................................, 

наричано занапред ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

се сключи настоящия Договор 

 

Чл. I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществи реклама на 

събитие, организирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Рекламата се осъществява чрез сайт за резервации www.seminari.bg както и чрез имейл 

маркетинг до абонати на сайта www.seminari.bg .  

3.  Договорът важи от подписване на договора до 30 дни след датата на събитието, а 

именно от дата от дата ..................................... до дата ..................... . 

 

Чл. II. ПЛАЩАНЕ 

 

4. Плащането се определя от КРАЙНИЯ РЕЗУЛТА на рекламата  като сумата е резултат 

от:  15% от крайната цена на събитието, умножено по броя записали се участници чрез 

чрез сайта за резервации www.seminari.bg. 

5. Плащането се извършва след провеждане на събитието (но не по-късно от 3 работни 

дни след това) по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

6. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

6.1. Да рекламира следното събитие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ................................................... 

......................................................................................................................................................, 

от дата ..................................... до дата ....................., с крайна цена за участие на един 

участник ..................................................., и следните допълнителни намаления: 

        |_| Първа ранна регистрация: До ................................, намаление ................ % 

        |_| Втора ранна регистрация: До ................................, намаление ................ % 
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        |_| Брой участници: До .......................... участника, намаление ................ % 

        |_| Брой участници: До .......................... участника, намаление ................ % 

        |_| Брой участници: До .......................... участника, намаление ................ % 

        |_| Брой участници: До .......................... участника, намаление ................ % 

        |_| Брой участници: До .......................... участника, намаление ................ % 

 

6.2. Да предоставя автоматична информация за всеки записал се участник на посочена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електронна поща, а именно: .............................................................. . 

 

7. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

7.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, определено от Чл. II, т. 4 от 

настоящия договор. 

7.2. Да предостави пълна програма, лектори, дата, такси, допълнителни детайли за 

организираното събитие. 

7.3. В случай на невъзможност за организиране на събитие на определената дата да 

предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ седем работни дни по-рано. 

 

Чл. IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

8. Страните ще уреждат всични неуредени в настоящия договор въпроси и спорове по 

пътя на преговорите и взаимното съгласие, а когато това се окаже невъзможно се 

прилагат разпоредбите на ЗЗД. 

 

9. Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….                        ИЗПЪЛНИТЕЛ: …......……….. 

/_____________________________/                         /СЕМИНАРИ БГ/ 

 

 

 

 


