ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА
СПОНСОРСТВО

За конференцията
Международната научна конференция
Компютърната лингвистика в
България (Computational Linguistics in
Bulgaria) се организира от Секцията
по компютърна лингвистика при
Института за български език (ИБЕ) и
от Института за информационни и
комуникационни технологии (ИИКТ)
към БАН.

За контакти
Секция по компютърна лингвистика
Институт за български език
Българска академия на науките
бул. „Шипченски проход“ 52, блок 17
гр. София 1113

+359 2 979 29 71 / +359 894 787 359

8 – 9 СЕПТЕМВРИ 2022
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

clib2022@dcl.bas.bg
https://dcl.bas.bg/clib/
@CompLingInBulgaria
@CLinBulgaria

Във всяко от предходните издания
(2014, 2016, 2018 и 2020 г.) взеха
участие над 100 души, като
представителството на българската и
международната научна общност и
българските технологични компании
расте с всяко ново издание.
CLIB 2022 ще се проведе в периода
8–9 септември 2022 г. в София.
Гост-лектори на CLIB 2022 ще бъдат:
проф. Шули Уинтнър (Израел)
проф. Ирина Гуревич (Германия).

ЗЛАТЕН ПАКЕТ

Мисия
През 2013 г. в София се състоя 51-вата
среща на Асоциацията по компютърна
лингвистика (ACL 2013), по време на
която се проведе и среща на българските
компютърни лингвисти. В рамките на
срещата многократно бе изтъкната
нуждата от по-активно сътрудничество
между общността в страната и учени в
чужбина.
Мисията на CLIB е да даде възможност за
представянето на нови изследователски
подходи и методи в компютърната
лингвистика и обработката на естествен
език, особено с оглед на тяхното
приложение за езици с ограничени
ресурси, какъвто е българският, както и
преодоляването на предизвикателствата
в развитието на езиковите технологии.
Основна цел е създаването на общност
от изследователи и възможности за
активно сътрудничество между български
и чуждестранни учени и екипи чрез
споделяне на научни резултати във
всички области на компютърната
лингвистика.
CLIB 2022 предоставя възможности за
партньорства между технологичните
компании и научната общност,
включително с обещаващи млади учени в
областта на езиковите технологии.

ПАКЕТИ ЗА СПОНСОРСТВО
ЗЛАТЕН ПАКЕТ
6000 лв. / € 3000
3600 лв. / € 1800*
2400 лв. / € 1200**

СРЕБЪРЕН ПАКЕТ
3000 лв. / € 1500
1800 лв. / € 900*
1200 лв. / € 600**
БРОНЗОВ ПАКЕТ
1000 лв. / € 500
600 лв. / € 300*
400 лв. / € 200**
* При провеждане на конференцията в
смесен формат (присъствено и онлайн).
** При провеждане изцяло в онлайн
формат.
За да подкрепите CLIB 2022 чрез
някой от предложените пакети или по
друг начин, можете да се свържете с
нас на посочените контакти.
С всеки спонсор ще бъде сключен
индивидуален договор за
спонсорство.
Спонсорирането с по-големи от
описаните суми ще помогне
конференцията да достигне до поширока аудитория.
Условията за спонсорство с всеки
спонсор подлежат на допълнително
договоряне.

Хиперлинк и лого (голям размер) на уеб сайта на
CLIB 2022: http://dcl.bas.bg/clib/
Споменаване във всички рекламни и
информационни събития
Име и лого (голям размер) на рекламния банер на
онлайн регистрацията
Име и лого (голям размер) на рекламния банер по
време на конференцията
Осигуряване на щанд и монитор за демонстрации
на продукти на спонсора
Име и лого (голям размер) в програмата и в
сборника с доклади от CLIB 2022
Представяне на научноизследователска или
развойна дейност чрез доклад, включен в
програмата на конференцията.

СРЕБЪРЕН ПАКЕТ
Хиперлинк и лого (среден размер) на уеб сайта на
CLIB 2022: http://dcl.bas.bg/clib/
Споменаване във всички рекламни и
информационни събития
Име и лого (среден размер) на рекламния банер
на онлайн регистрацията
Име и лого (среден размер) на рекламния банер
по време на конференцията
Осигуряване на щанд за демонстрации на
софтуерни или хардуерни продукти на спонсора
ИЛИ възможност за представяне на
научноизследователска или развойна дейност на
компанията под формата на доклад, включен в
програмата на конференцията.

БРОНЗОВ ПАКЕТ
Хиперлинк и лого (малък размер) на уеб сайта на
CLIB 2022: http://dcl.bas.bg/clib/
Споменаване във всички рекламни и
информационни събития
Име и лого (малък размер) на рекламния банер
на онлайн регистрацията
Име и лого (малък размер) на рекламния банер
по време на конференцията.

