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Бизнес на бързи
обороти
Пазарът на събития отчита 2015 г. като
много успешна за сектора. Броят на
проявите се увеличава, бюджетите за
корпоративни събития също
Весислава АНТОНОВА

© SHUTTERSTOCK

ÏÀÇÀÐ | 5

ко някой ви
каже, че няма
много
събития, или не е фактор на
пазара, или лъже”, казва с усмивка и категоричен тон изпълнителният директор на
Sofia Event Group (SEG) Калоян
Тодоров. Компанията му е
от 15 години на пазара и е
една от най-влиятелните в
бизнеса с организирането на
събития. По думите му фирмите от бранша с доказано
качество на работата си
буквално се задъхват от ангажименти. „Бих определил
есен 2015 като феномен по
отношение на ивент пазара
и феноменът е: работа, работа и пак работа. Никога
досега не сме имали сезон, в
който да отказваме събития
всеки ден, защото имаме
много ангажименти и залата
ни е запълнена”, коментира
Тодоров. По думите му това
важи не само за SEG, но и за
други компании чиято работа следи (виж стр. 14).
Откакто работи по модерни
правила и се съизмерва с достиженията в Европа и света, индустрията, свързана с
организирането на събития
в България, стои зад все повече качествени, креативни и запомнящи се проекти.
Изискванията на клиентите
стават все по-високи, а това
мотивира професионалните
играчи да се развиват. И така
те разширяват услугите, които предлагат, и инвестират в нов инвентар, който
да гарантира уникалност на

организираното събитие. В
сектора вече има утвърдени
компании, които успешно се
конкурират за бюджетите на
компании и частни клиенти.
Въпреки това професионалистите от бранша продължават да твърдят, че качествените играчи в сектора все
още са малко. Не повече от
пет са фирмите в България,
които могат да предложат
цялостна пакетна услуга по
организирането на едно събитие и то да е на високо ниво,
споделят участниците на пазара. Най-взискателни и ненаситни клиентите остават
по отношение на новите и
оригинални локации за провеждане на събития. Това се
потвърждава през мненията
на някои от най-активните
компании, които потърсихме
за коментар. Колкото и нови
места да се появяват, винаги се твърди, че са недостатъчни.
Специализираните в събитийния маркетинг компании
са в сериозна конкуренция с PR
и рекламни агенции, туроператори и издателски компании (вестниците „Капитал”
и „Капитал Daily”, списанията „Мениджър”, специализираните издания от групата
на Attica Media (Grazia, Forbes,
Esquire и др.), в чийто профил
също е заложено да организират събития. Така на практика няколко различни сектора
разделят един и същ пазар.
Положителното е, че именно
тази конкуренция го провоки> стр. 6
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ра и движи в разработването
на стойностни инициативи,
които носят добавена стойност за много други бизнеси
и превръщат България в място за интересни конгреси, семинари, дискусии, фестивали,
концерти и т.н. Допринасят
за имиджа й на по-интересна
дестинация.
ПОВЕЧЕ ОПТИМИЗЪМ
В СЕКТОРА
Ако допреди две-три години
хората от бизнеса отчитаха, че икономическата и финансова криза дава сериозно
отражение върху броя на организираните събития и върху
големината на бюджетите,
с днешна дата те са повече
оптимисти.
Маркетинг мениджърът на
ИКЕА Йоана Цонева споделя,
че в момента може да се отчете стабилизация на пазара
и психологическо преодоляване на финансовата криза, която рязко бе свила бизнеса преди няколко години и направи
рекламодателите много попредпазливи в инвестициите
си. „Не мисля, че в последните
2-3 години има тенденция за
свиване на бюджети, а напротив. Пазарът на събития
явно се развива, защото се появяват нови предприемачи и
инвеститори и нови места за
събития, въпреки че в София
все още няма достатъчно избор, ако организираш наистина големи събития”, коментира Цонева.
Маркетинг мениджърът на
„BMW Group България” Даниела

Димитрова пък е на мнение,
че след кризата маркетолозите много внимателно инвестират бюджетите си.
„Не смятам, че има ограничение в бюджетите, по-скоро
има пренасочване към по-директен контакт с потенциални/настоящи клиенти.
Събитията предполагат много лесна калкулация за т.нар.
възвращаемост на инвестицията и това съответно направи планирането по-точно
и оптимизира бюджетите”,
коментира Димитрова.
В допълнение маркетинг специалистът, организатор на
събития в BMW, Росица Цанова
споделя, че бюджетите за събития не са това, което бяха
преди кризата: „Или намаляват, или се задържат на същите нива”, казва тя. Според нея
това, от една страна, се обяснява с по-стегнатите маркетингови бюджети, а от друга,
с това, че компаниите търсят да разнообразят комуникационните канали и пренасочват ресурс към онлайн и
социални мрежи.
Изпълнителният директор
на APRA Porter Novelli Ружа
Загорска също е оптимист
и смята, че през последната
година събитийният пазар е
стабилен и продължава своята тенденция към постепенна трансформация. По думите
й посоките на тази промяна
са няколко. „Намаляване на „големи събития”, тип партита.
Увеличаване на директните
продуктови промоции. Повече
медийни събития в комбина-

ция с опция за тестване на
продуктите. Повече прояви
в нишата - корпоративната социална отговорност и
спортни събития”, дава конкретни примери Загорска.
Преките й наблюдения в сектора показват, че клиентите
все повече искат бюджетите
им да бъдат изразходвани разумно, с ясна визия за целите и
резултатите.
ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ СЪБИТИЯ
За голяма част от участниците в бизнеса пазарът расте двойно, ако се има предвид
броят на събитията. „Трудно
е да се каже кои, тъй като различните събития имат различен таргет с различни интереси и потребности. Но
със сигурност форумите, на
които можеш да научиш нови
неща и да срещнеш полезни
за теб хора, са най-търсени
и успешни”, допълва Гергана
Николова, мениджър събития
в „Икономедиа”.
Управителят на „Интер експо
център” Ивайло Иванов отчита приблизително 25% ръст в
приходите на компанията в
събитийния сегмент, който
според него се дължи главно
на увеличаването на броя на
проведените през последната година над 300 събития в
центъра, а не толкова на увеличаването на бюджетите
от страна на организаторите. „През последната година
наблюдаваме тенденция на
растеж на организираните
събития, което води и до по> стр. 8
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Тенденциите:
Нови технологии и корпоративна
социална отговорност
В последните няколко години пазарът на събития се определя от няколко тренда според маркетинг мениджъра на „BMW Group България“
Даниела Димитрова. На първо място от яркото присъствие на социалните медии и нови
технологии. „Социалните медии са лесно достъпен начин да достигнеш до потребителите, да ги поканиш за участие, да се създаде
шум около събитие. Те лесно и бързо дават и
обратна връзка за събитие, елементи от събитието и продукта, представен там”, коментира Димитрова. Тя допълва, че развитието
на апликации (apps) за смартфони също дава
голяма възможност за по-добро планиране и
по-дълъг остатъчен ефект от събития.
Вторият тренд, на който маркетинг мениджърът на „BMW Group България” обръща внимание, е ангажиране с марката. Според Даниела
Димитрова социалните медии са силно оръжие
за ангажиране с марката, но присъствието/
участието на събитие е фактор, който създава личен контакт, взаимодействие и лоялност на клиентите към марката/услугата. Все
повече се налага интерактивното участие на
публиката вместо статично представяне на
продукт/услуга.
Устойчивост и корпоративна и социална отговорност е третата силно застъпена тенденция на събитийния пазар. „Този тренд се
пренесе и в събитийната сфера. Даже бих казала, че това не е тренд, а е посока, която ще
остане за дълго в маркетинга и изобщо в управлението на компаниите”, категорична е
Даниела Димитрова.
Бизнес мениджърът „Кулинарни продукти“ и
мениджърът „Корпоративни връзки“ в „Нестле
България” Нели Ангелова също споделя, че в по-

следните няколко години наблюдаваме значително по-добро и ясно разбиране на понятията „социално отговорна компания” и
„политика за създаване на споделена стойност към обществото” сред компаниите в
България и особено тези с български произход.
„Бизнесът еволюира в намирането не само на
бизнес партньорства, но и все по-често виждаме примери за създаване на социални партньорства между компаниите, които заедно
участват в различни съвместни инициативи и обществено значими каузи”, коментира
Ангелова.
Другата отчетлива тенденция, за която говори Диана Иванова, конферентен директор
в SEG, е, че започват да се организират все повече събития извън София. „Ако през последните години например пазарът в Пловдив много
рязко бе западнал (става дума за периода 2008
- 2014), от тази година картината рязко се
смени и през погледа на нашия екип все повече
събития се организират в Пловдив. Същото
важи и за Варна, Бургас и Черноморието като
цяло. Предпочитани са Родопите, зимните
курорти. Нашите екипи непрестанно пътуват. В момента имаме командировани екипи
почти във всяка точка на България”, споделя
Иванова.
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висок приход за компанията”,
коментира Иванов.
Бюджетът за всяко събитие
зависи от поставените от
клиента конкретни цели,
както и добрата реализация
и свършена работа от страна на ивент организатора.
Нашите наблюдения са, че
компаниите все повече оценяват важността на специалните събития, за което говори и постигнатият ръст,
обобщават Диана Иванова,
конферентен директор в SEG,
и Ружа Загорска от APRA.
Според маркетинг мениджъра
на ИКЕА Йоана Цонева както
на всеки пазар, така и на събитийния има организации с
по-нискокачествен продукт
и по-ниски цени. Но броят на
наистина качествените и
интересни събития, в които
рекламодателите избират
да инвестират, не е толкова голям и затова те си позволяват да държат високи
цени, споделя наблюденията
си тя.
Мария Николова, управляващ
директор и партньор в All
Channels Activation, разказва,
че ако предходните две години са минали под знака на
по-малките бюджети, които
компаниите отделят, и това
директно се е отразявало на
работата на агенциите, сега
не е така и компаниите отделят добри бюджети за проявите, които планират. „Можем
да определим 2015 като годината на годишнините. Много
компании празнуват юбилей
или имат други поводи за

празник”, обясни Николова.
Диана Иванова, конферентен
директор в SEG, също отчита, че през тази година е
имало рекорден брой годишнини на компании. „В такива
моменти фирмите искат да
покажат колко са се развили
за тези години на пазара, да
се разбере, че имат влияние и
достатъчно ресурс. Затова и

Ако допреди две-три
години хората от
бизнеса отчитаха,
че икономическата и
финансова криза дава
сериозно отражение
върху броя на организираните събития и
върху големината на
бюджетите, с днешна дата те са повече
оптимисти.
отделят сериозен бюджет за
организирането на стилно и
запомнящо се събитие”, обяснява Иванова.
В крайна сметка и сред рекламодателите, и сред представителите на бизнеса
с организиране на събития
надделява убеждението, че
през последните пет години
браншът се развива много
бързо. „Все повече компании
отварят щатни позиции за
мениджър събития и търсят
професионалисти, които да
се занимават с тази дейност”, коментира мениджърът събития в „Каменица“

Кирил Глушков. Според него
по-малките като мащаб събития стават все по-популярни, което създава условия
на висока конкурентност и
изключително разнообразие
от мероприятия. От това в
крайна сметка печелят както
потребителите и културната сцена в страната, така
и компаниите, които имат
възможност да изберат да
дадат своята подкрепа на
огромен набор от събития с
различна аудитория, мащаб
и концепция. „Само някои от
примерите са многото семинари, концерти, постановки
и презентации в малки зали,
спортни турнири за непрофесионалисти и т.н., които
са изцяло създадени за публика
от 150 до 400 души”, коментира Глушков. Според него все порядко в страната се организират събития, които се целят
в рекорден брой посетители.
„Свидетели сме как вълната
на големите концерти и фестивали, които само допреди
4-5 години събираха по 50-60
хиляди души, намалява”, анализира мениджърът събития
в „Каменица”.
КОЕ ПОДБИВА ПАЗАРА
Кое създава най-често проблем в работата на компаниите, организиращи събития.
Преобладаващото мнение е:
малкият пазар и невъзможността да се разгърне мащабът. Според директора събития в „Икономедиа” Гергана
Николова зад това обобщение се крие както ограничен
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бюджет от спонсори, така и
по-малък брой консуматори на
информация и качествено съдържание. „По тази причина
в плановете за развитие на
някои от събитията ни вече
има и регионална експанзия.
Липсата на конкуренция при
локациите и това, че не се
изграждат нови подходящи
места за случване на събития, също е много съществен и ограничаващ фактор”,
коментира Николова.
Мария Николова от All Channels
също посочва като пречка малкия пазар в България, защото
бюджетите, с които компаниите работят, са несъизмерими с тези на колегите им в
Западна Европа. „В контекста
на бюджетите трудно бихме
могли да поканим значими имена в различни сфери на развлекателната индустрия, които
биха дали неповторимо преживяване за гостите на едно събитие”, казва Мария Николова.
По думите й се наблюдава пониско ниво на изпълнение, когато клиентите решават, че
сами могат да се справят с организацията на едно събитие.
Друго предизвикателство са
случаите, в които фирмите се
доверяват на специализирани
компании, които не предоставят цялостна услуга.
Даниела Димитрова маркетинг мениджър на BMW изтъква като недостатък на
пазара липсата на добри локации за събития, както и еднаквите формати, които се
използват. „Липсата на събитийна култура у потребите-

лите – пример за това е спазването на дрескод за събитие,
което в повечето случаи е
провал”, допълва Димитрова.
Според други участници на
пазара проблем все още са
малкото на брой и скъпи локации, подходящи за големи
събития.
„Малкият пазар, особено когато говорим за премуим или
по-нишови продукти и услуги. Хората, които съставят
целевите публики, понякога
се познават буквално по малко име. Компаниите понякога
предпочитат да инвестират
в по-директни форми на комуникация, чиято резултатност е и по-измерима”, допълва картината от дефицити
Росица Цанова от BMW.
Колкото и да е неочаквано и въпреки малкия пазар, за който
представителите на бизнеса
говорят, в България се правят
много събития. „За радост качествените платформи получават най-добра реализация и
към тях има най-голям интерес, но пренаситения пазар
създава шум и в някаква степен девалвира цялата индустрия”, е мнението на Гергана
Николова от „Икономедиа”.
Като цяло обаче браншът
очаква да приключи годината с ръст на реализираната
печалба и примери за много
събития, организирани по
висок европейски стандарт.
Професионалните компании
за събитиен маркетинг дават прогноза, че пазарът ще
продължи да се развива във
възходяща посока.

Компаниите все
повече оценяват
важността на
специалните
събития, за
което говори и
постигнатият ръст.
Диана Иванова,
конферентен директор в SEG

През последната
година събитийният
пазар е стабилен
и продължава
своята тенденция
към постепенна
трансформация.
Ружа Загорска,
изпълнителен директор на
APRA Porter Novelli
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Локацията
е кралят
Нови места за събития биха
развили пазара веднага най-малкото
защото в момента конкуренцията е
изключително ниска

ъчетанието на подходящо място и интересно съдържание
остава в основата
на едно добро събитие, категорични са компаниите
от бранша.
Според маркетинг специалиста, организатор на събития в BMW, Росица Цанова
нови места за събития биха
развили пазара веднага наймалкото защото в момента
конкуренцията е изключително ниска, а нови локации не се
появяват. Изграждането и
поддържането на добра локация обаче изисква големи инвестиции. „За да възвърнат
вложеното, инвеститорите
остойностяват услугите си
над разумното за пазара. Това
или отказва клиенти, или налага компромис с размаха и
качеството на организираните събития”, коментира

Цанова. Инвеститорите в
събития смятат, че това
създава проблем за нетърговски събития с кауза (локални TEDх събития, Ratio,
т.н.), които нямат за цел да
монетизират случването си
– не продават билети и успяват да привлекат спонсори
дотам, че да осигурят наема
на залата и базисно техническо оборудване.
ПОВЕЧЕ КРЕАТИВНОСТ
Много по-вероятно е съществуващи локации да бъдат използвани по по-креативен
начин или за нетипични формати на събития – като използването на киномултиплекс за IT конференция.
От един от големите рекламодатели на пазара и компания, която също има специален бюджет за събития
- „Мобилтел”, обясняват, че

винаги се стремят да правят
иновативни и технологични събития, тъй като това
подхожда на бранда. „За съжаление изборът на нестандартно място за събитие у
нас остава голямо предизвикателство”, коментират от
„Мобилтел”.
Управляващият директори и партньор в All Channels
Activation Владимир Стефанов
споделя, че тъй като екипът
му отделя много време да
намира, класифицира и разглежда нови локации, до момента не са имали проблеми. „Разминаването между
идея и изпълнение винаги е
двузначно и това понякога
може да създаде проблем. Тук
най-важното е тясната работа между криейтив отдела и този на специалистите,
които изработват проекта
на терен. Само тогава може
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да се получи нужният баланс
между брилянтната идея и
реализация”, споделя опита
си Стефанов. И допълва, че
клиентите все повече избягват стандартните локации
и формати.
ВСЕ ПО-ШАРЕНО
По отношение на това кои
събития са най-предпочитани на пазара мениджърите събития, с които разговаряхме, са категорични, че
форматът зависи от целите
и вида аудитория, които клиентът определя. Все пак бизнесът е доминиран от корпоративните събития, които
обикновено са над половината от ангажиментите.
В България навлизат нови
модни марки, през изтичащата година много компании
отбелязаха годишнини, случиха се много конференции, има

и местни избори. Това обрисува много широка палитра от
видове и мащаби събития, които рисуват облика на събитийния бизнес. Маркетинг
мениджър на „BMW Group
България” Даниела Димитрова
има наблюдения, че в България
се отваря формата за малки и
по-ексклузивни събития, които са удобни за премиум марките например.
„Съдържанието и мащабът
на всяко отделно събитие,
което се провежда при нас, са
строго индивидуални и те зависят от клиента или компанията, която го организира.
Предоставяме възможност
за провеждането на събития
с капацитет от 20 до 5000
души. Вижданията и желанията на клиентите ни невинаги
отговарят на предвидените
бюджетни рамки, които са си
поставили, като те варират

от 100 до няколкостотин хиляди евро в зависимост от
мащабите и капацитета”,
споделя наблюденията си управителят на „Интер експо
център” Ивайло Иванов.
Маркетинг мениджърът на
ИКЕА Йоана Цонева разказва,
че следи събития по много различни теми, които вълнуват
компанията, за която работи. Наблюденията и са позитивни и тя дава пример с няколко интересни тенденции.
„Например напоследък има
все повече събития за споделяне на опит между родители
и обучения и работилници за
подготовка за предизвикателствата на родителството.
В България гостуват и интересни международни гости и
лектори, които допринасят
с ценно и полезно съдържание
за българската публика”, казва
Цонева.

14 | EVENTS KIT 2015

Калоян ТОДОРОВ, изпълнителен директор на Special Events Group:

2015 е много силна
година за бизнеса
Декорацията ще е това, което ще промени пазара,
и затова инвестираме усилия в създаването на
компания, предлагаща такава услуга

Как оценявате развитието
на пазара на събития през
2015 г.?
- Ако някой каже, че няма работа в момента, ще излъже.
Компаниите очевидно са стабилни и инвестират основно
в корпоративни събития. Те
според мен имат най-голям
дял на пазара в момента.
От 15 години сме на пазара, но
не си спомням сезон, в който
на всеки, на когото се обадиш
- конкурент или партньор подизпълнител, да казва „хора,
дайте да си помогнем, защото не можем да поемем събитията и трябва да ги отказваме” или казват „не можем да
поемем събитието което ни
предлагате, защото и ние сме
така претоварeни с работа”,
т.е. този сезон „гръмна” всички наши очаквания. Колкото и

да прогнозирахме, че ще е добър, всичките ни очаквания се
преизпълниха.
Мога да кажа, че към момента
има 50-60% ръст на пазара на
събития. Ако продължи със същите темпове да се развива
бизнесът, процентите може
да се увеличат, т.е. ще се наложи да наемем нови хора, ще
купим още оборудване. Тази
година август не даде индикации, че ще има толкова
много работа в нашия сектор.
Заявките започнаха септември-октомври, което изигра
лоша шега на тези, които се
сещат в последния момент да
организират събития. Само
за първите две седмици на
октомври сме отказали 20
събития и в момента имаме
стоп ордер по всички отдели и в следващите седмици

почти не можем да приемаме поръчки за организиране
на събития. Календарът ни
е запълнен. Винаги сме имали
възможност да се разтегнем
като балон и да вземем всичко.
Имали сме по 30-40 събития
на месец. Сега имаме рекорд
от 30 в един ден. Затова за
пръв път ни се налага да отказваме събития на практика
всеки ден. Това важи и за останалите компании в бранша.
Ние сме близо десет фирми.
Положителното за пазара е, че
тази година се очаква да се появят поне две нови локации за
събития. Едната е залата на
„София тех парк”. В нея ще се
представят стартъпи, събития от IT сферата и събития
за компаниите, които имат
офиси и работят в „София
тех парк”. Тяхната идея е да
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Какви са мащабът и бюджетите на събитията, които
се организират в момента в
България?
- Правят се предимно големи
събития за над 100 - 200 до 500
души и все са със специални изисквания. Фармацевтичният
сектор традиционно е силен
наш клиент. Тези компании постоянно организират събития. От наша гледна точка за
този бизнес никога не е имало
криза. Те никога не щадят средства за събития. Постоянно
представят нови продукти.
IT браншът също организира мащабни и иновативни
прояви. Тази година имаше
рекорден брой годишнини на
компании. Фирмите искат
да се покажат, че имат влияние, достатъчно ресурс, да се
види как са се развили през годините. Козметичните марки
също инвестират в специални събития. Започват да правят все по-големи и все по-хубави събития. Компаниите и
техните гости се пренаситиха от по-обикновените
и нискобюджетни събития.
Клиентът си иска своето. Не
може да си позволи да дадете
Х пари, които е давал преди, и
да не впечатли потенциалните си клиенти. Бюджетите за
събития в момента са от 10> стр. 16

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА

организират 80% собствени
събития. Има проект за зала
и в бившето кино „Левски”
на бул. „Янко Сакъзов”, който
също обещава да е много интересен.

ВИЗИТКА
Калоян Тодоров е съсобственик и изпълнителен
директор на SEG (Special Events Group) от създаването
й през 2001 г. Групата SEG обединява „Конгрестехник
България”, „Сценио”, „София ивент център” и
брандовете „Некст левъл” и „Ново 20” - всички,
специализирани в предоставянето на логистични
услуги за специални събития - озвучаване, осветление,
мултимедия, техническа поддръжка, системи за превод,
изработване на декори, цялостни концепции за събития
и пр. Всички освен първата, в която има участие на
австрийски партньори, са създадени и управлявани от
Тодоров и съпругата му Невена. SEG изпълнява събития
в редица международни локации, включително вече
над 14 години и за Световния икономически форум
в Давос. Тодоров е учил в Икономическия факултет
на Виенския университет, завършил е маркетинг и
мениджмънт в УНСС. През 1996 г. заминава да учи в
Австрия, където започва като технически специалист в
„Конгрестехник”, Австрия. Пет години по-късно се връща
и основава „Конгрестехник България” (първата фирма
от групата SEG) в България.
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15 хил. до 100 хил. лв. средно на
събитие. Все повече се предпочитат галавечерите, които
са истински такива, а не просто събиране на едно 3-4-степенно меню. Иска се всичко да е
изпипано до последния детайл
със съответната декорация,
включва се често анимация
и по-специално представяне
на залата, така че да изглежда
истински добре.
Какъв е оборотът на пазара за
организиране на събития ми е
много трудно да кажа, но нашата компания има годишен
приход от 6-7 млн. лева. Като
цяло пазарът вече е стотици милиони със сигурност. Ние
правим една малка част от
хилядите събития, които се
случват, макар че правим по
3 хил. събития годишно.
Кои са основните тенденции,
открояващи се на пазара с организиране на събития през
изминалата година?
- Отчетлива е тенденцията,
че събитията стават много
детайлни. Хората не искат
вече обикновени неща, искат
да се правят инсталации. Не
се задоволяват с базовото, искат да впечатлят присъстващите с някакви ефекти, където другаде не са виждани и не
са използвани. За тези неща
клиентите имат достатъчно информация, свалят видео
и информация от интернет
и идват с конкретни изисквания при нас. Изисквания към
сетове, кътове, щандове и
т.н. Много често, като има

изложения, клиентите не искат да участват със стандартните щандове и искат
да направим нещо по-специално за тях. Това е тенденция,
която много ясно е застъпена
и изисква от нас постоянно
да разработваме иновативни
проекти. Това вдига и бюджета на събитието, защото,
ако някой иска да получи нещо

В чужбина големите
събития се планират
четири месеца порано и до самото
събитие имаш право
на до 2% промени.
В България всеки
очаква в последния
момент всичко да
му се случи и оттам
идва целият хаос.
по-специално, то обикновено
трябва да се поръча и измисли отделно. Клиентите обаче
са склонни да си позволяват
тази услуга.
Другата много силна тенденция е недостигът на кадри в
нашата сфера, и то за всякакъв тип дейности. В момента това ни е най-основният
проблем и това важи за целия
сектор. Постоянно търсим
да намерим квалифицирани
хора. Защото ние като компания предлагаме услуги от
всички парчета на тортата за събитиен маркетинг.
Техника, декори, дизайн, зала
и т.н. На всички нива има не-

достиг на кадри. Ние сме една
от фирмите до момента, доколкото знам, единствената, която реши да направи
собствена академия. Видяхме,
че пазарът на кадри е изчерпан, няма квалифицирани кадри, и взехме решение да започнем да си ги обучаваме
сами. В академията, която
смятаме да развиваме, ще
подбираме млади хора, които да започнат стаж и обучение. След това ги вземаме
директно при нас. Много често дори със стажа те получават и работа. Това е западен
начин на работа. Пазарът на
кадри би бил пречка пред развитието на индустрията.
Ние в момента отказваме събития, защото няма кой да ги
изпълни. Не е заради липса на
оборудване, такова можем да
намерим от цял свят.
Все още една голяма част клиентите планират събитията си в последния момент.
Това е лош навик - краткосрочността на изпълнението за
дадено събитие. Не може да
мислиш голяма проява, чиято подготовка изисква месец и повече да се организира,
а ти да дойдеш и да го заявиш
две седмици преди да се проведе. В чужбина големите събития се планират четири
месеца по-рано и до самото
събитие имаш право на до
2% промени. С един голям клиент - доставчик на медицински конференции в цял свят,
финализираме договорните
си взаимоотношения за ра-
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бота по проект за април 2016
г. В България всеки очаква в последния момент всичко да му
се случи и оттам идва целият
хаос. Планирането се срива и
ние вече отказваме, защото
виждаме, че има риск събитието да се провали. Това вреди
и на клиента, и на нас. Хората
се сърдят, но ние им казваме
следващия път да планират
по-рано.
Как ще развивате компанията? В каква посока ще надграждате услугите, които
предлагате?
- В последно време видяхме, че
имаме само едно бяло петно
в секторите, които покриваме. Декорацията на събития.
Това е последният завършващ щрих на едно събитие.
Представете си, че имате
галавечеря и по традиция на
такова събитие хората сядат на бяла покривка и бял
стол, а по средата има цветя. Сега новите тенденции,
идващи от чуждите пазари,
където декорацията на събитие е много добре развита, ни показват, че една маса
вече представлява завършена
арт инсталация. Подбират се
цветово покривката, калъфката на стола, специален дизайн подложна чиния, така че
всичко стилово и цветово да
си подхожда. Центърът вече
не е задължително да е само
от цветя, може да е нещо, тематично свързано с вечерта,
със самото събитие. Това специално обмисляне на декорацията досега не го е имало.

Единствената използвана
досега е сватбарската декорация. В последните години
има тенденция тя да става
все по-елитна. Букетът на
масата вече няма да струва
10-20 лв., има букети, които
струват по 1000 лв. и повече.
Причината за това е, че дизайнерът флорист е отделил
много време, понякога няколко
дни, за да конструира една качествена цветна украса, която да бъде запомнена от гостите на събитието.
Защо решихте да инвестирате във фирма за декорация?
- Изискванията на клиентите от корпоративния сектор стават все по-големи
и за да можем да им отговорим, ще развием собствена фирма за декорация като
част от портфолиото на
SEG. Благодарение на фирмата, която имаме и се е развила през годините, преценихме, че можем да си позволим
да инвестираме в закупуването на инвентар за декорация.
Така направихме следващата
стъпка и откриваме петата
фирма в SEG за декорация и се
надяваме с нея да покрием
нуждите на пазара.
Хората от бранша не поддържат богат инвентар за
декорация, често не могат и
да си го позволят. Затова решихме ние да инвестираме
в това. Убедени сме, че всеки детайл за едно събитие
е важен. От покривката до
цветната декорация, свещниците и цялото осветление

в залата, за да изглежда една
вечеря стилна, завършена и
скъпа. Клиентите с по-високи
бюджети вече имат специални изисквания към декорацията на залата, а няма кой да им
предложи инвентар и затова
ние решихме да инвестираме
в такава услуга и да купим различни предмети. Например
искаме при нас клиентите да
могат да избират между 50
цвята и материи покривки.
Всякакви материи. Ръчни изработки. Искаме да предложим
на клиента всичко, което си е
представял да се реализира.
Ще предложим над 5 хил. артикула.
В момента много се е развила
и дейността по изграждане
на сцени. Почти няма събитие, което да няма сцена. И
дизайнът в тази посока също
много се е развил. Клиентите
вече свикнаха, че трябва да
има сцена, и без нея събитието пада като тежест. По същия начин сега ще се опитаме
да наложим нова тенденция и
ще кажем, че всъщност корпоративният сектор и в частност сватбите по-нататък
имат нужда от нова услуга и
това е персонализираната декорация. И в това мащабите
са големи, защото ние не обичаме да правим нещата половинчато.
Декорацията ще е това, което ще промени пазара! Имало
е вакуум за услугата. Ще направим нещата да са по-красиви.
Интервюто взе
Весислава АНТОНОВА
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Да сбъднеш
идеята
Какви са най-подходящите начини да намериш
финансиране за своето събитие
Боян ПЕТРОВ
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ова е проект,
който започна с
бюджет от нула
лева и една упорита вяра от наша страна,
че може да се случи.” Думите
са на организаторите на фестивала „София диша” малко
след като са приключили шестото му издание. То се проведе в рамките на един месец и
затвори за движение пет от
най-оживените улици в София. Подобно на всяко събитие разрастването на „София диша” е дело на много
труд, упоритост и намиране
на правилните партньори,
които да подкрепят идеята
ти. Ако проектът е разработен от компания, последното не е толкова трудно, защото бюджетът е налице
от самото начало. Разговаряхме със специалисти какъв
е обаче правилният подход
при търсенето на финансиране за събитие на независими организатори.
„Най-важна е идеята, парите идват после. Ако идеята
не е добра, трудно се намира външна подкрепа”, категоричен е Димитър Драгнев,
едната половина на Smugglers
Collective, познати със своите суинг и бурлеска партита, традиционни „винтидж”
градински базари, както и с
добилия популярност ресторант за американска кухня
Smuggler’s Diner.
В зависимост от това какъв
тип събитие се организира

варират и подходящите за
него източници на финансиране, съгласни са специалистите. „Ако правиш обществено
събитие, спонсорите са едни.
При комерсиално те са съвсем
други”, уточнява Стоян Зиков
от „София диша”. „В нашия случай това е социално и масово
събитие. Ето защо първата
ни стъпка е да се ориентираме към Столичната община,
която е и най-големият донор
за култура в България”, допълва
той. Според него алтернативен източник на финансиране
за подобен тип събития са и
културни институти и фондации. Съветът на Зиков към
всички организатори, които
искат да получат средства по
този начин, е да следят сайтовете на тези институции, където са описани всички
възможности за финансиране,
както и условията, на които
събитието трябва да отговаря, за да бъде отпуснат бюджет за неговото случване.
ПОГЛЕД КЪМ КОМПАНИИТЕ
Разбира се, търсенето на
корпоративно спонсорство
е следващата стъпка, която всеки организатор може
да направи. За Десислава
Бошнакова, преподавател и
PR специалист, най-важно е да
„разучиш средата и да видиш
кои са организациите, които
искат това събитие да се случи почти колкото искаш ти”.
Според нея почти винаги има
компании, бизнеси или органи-

зации, които биха имали полза от едно събитие, дори към
момента да не са идентифицирали, че то може да реши
даден техен проблем или да
ги срещне с нова и подходяща
аудитория. „В тези случаи въпросът е как да се случи едно
партньорство или спонсорство, а не дали изобщо да се
реализира”, казва тя. Подобен
е и първият съвет на двамата
от Smugglers Collective. Според
Павел Атанасов, другата половина от тандема, изключително важно е да следиш световните тенденции, за да знаеш
кои брандове са подходящи за
събитието, което организираш. „Когато преди шест години организирахме едно от
първите си партита в София,
на пазара в Бенелюкс излезе реклама на бира Grolsch, в която
звучеше суперизвестно суинг
парче, разказва той и допълва: Случайно открихме клипа
в интернет и веднага се свързахме с търговския представител на марката в България.
Обяснихме му, че тази тенденция при бранда би се вързала с
това, което ние правим, и започнахме да си партнираме.”
Всъщност това не е единственият подобен пример за
суинг дуото. Те разказват, че
най-често подхождат именно
по този начин, когато търсят
спонсори, защото „инициативата трябва да идва от организатора и никой не дава пари
ей така”.
> стр. 20
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РАЗМЕННАТА МОНЕТА АУДИТОРИЯТА
„Основна грешка, която правят повечето организатори
на събития, е обаче да се насочат към 10 или повече компании в търсене на повече
средства”, смята Десислава
Бошнакова. Ето защо трябва да се прецени каква е аудиторията, която би събрало това събитие, тъй като
това е основната разменна
единица за едно спонсорство.
Именно правилно таргетираното събитие може да е
в по-голяма полза и за организатора, и за компанията.
„Организаторът продава целева група, а не просто лого
на сайта или банер”, уточнява Бошнакова. Въпреки това
най-често сделките за спонсорство с компаниите се изразяват във възможност за
представянето на марката
върху рекламните площи на
събитието - флаери, постери, сайт и т.н. Едва след това
в зависимост от самия проект, а и от инвестицията на
бранда се предлагат и друг
тип услуги. „Ние предлагаме
на нашите спонсори да имат
и физическо присъствие на
„София диша”, разказва Стоян
Зиков. „Винаги сме се старали
обаче нашите спонсори да се
включат по хомогенен начин
в програмата на събитието,
за да не стои като самоцелно рекламно позициониране”,
уточнява той. Според него
това е изключително важно,
защото спонсорството може
да отблъсне публиката.

Има обаче и спонсори, които нямат толкова голям интерес към комуникирането
на своя бранд, колкото към
това да се докоснат до самата публика на събитието.
Те най-често дават възможност на посетителите да
тестват техния продукт, за
да ги превърнат в евентуални клиенти. Някои от компаниите пък имат друг подход
и предпочитат да присъстват с търговска цел. Когато
става въпрос за нощни събития, това най-често са алкохолни брандове, уточняват
от Smugglers Collective. „За
някои организатори това е
неприятно, тъй като фокусът се измества от програмата върху потреблението”, казва Павел Атанасов.
При събития от по-отворен
тип, като „София диша” например, има възможност и
за друг тип монетизиране
на търговското присъствие на бизнеси от различен
мащаб. Суни Данаджъ, съорганизатор на фестивала, разказва, че участниците, които искат да продават свои
продукти, плащат такса за
това. „Когато идват малки
организации, ние им осигуряваме различни технически
оборудвания, което е разход
за нас. Това е и причина да не
може участието им да е напълно безвъзмездно”, уточнява тя. Когато обаче участник
иска да присъства и рекламно освен със своите продукти, таксата е по-висока,
разказват организаторите.

Правилно таргетираното събитие може
да е в по-голяма полза
както за организаторите, така и за
компаниите които
ще го припознаят.
„Опитваме се да пазим такъв
баланс, с който хем да можем
да предложим необходимото,
хем да можем да обезпечим
участието на този бизнес”,
допълва Стоян Зиков.
СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ
Всъщност определянето на
т.нар. спонсорски пакети е
в същината на всяко партньорство, съгласни са всички
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организатори, с които разговаряхме. „Най-често имаме
няколко типа спонсори - генерален, златен, сребърен и
бронзов”, разказва Десислава
Бошнакова. „Идеята е този,
който е дал повече пари, да
получи повече”, допълва тя.
Според организаторите на
събития е важно в самото
начало да се направи разчет
на средствата, от които
има нужда, както и на услугите, които могат да се предложат. „Генералният спонсор
е този, който би трябвало да
може да поеме цялото събитие като разход. Естествено
той получава своя ексклузивитет и всички възможни облаги”, уточнява Стоян Зиков.
Следващата стъпка според
него е да се направят йерар-

хично достатъчно гъвкави
пакети, за да могат в събитието да се включат всякакъв тип бизнеси. „Колкото
повече намаляваш цената на
спонсорския пакет, толкова
повече намаляваш и това, което даваш на тази компания в
замяна”, допълват от „София
диша”. За да бъде едно партньорство прозрачно и с възможност да бъде повторено,
организаторите на събития
казват, че е необходимо всяка
услуга да бъде ценообразувана, за да може да се представи пред компанията какво
ще получи срещу своята инвестиция. „Ако ни трябва видеостена, а наемът струва 2
хил. лв., ще продадем пакет на
такава цена, при условие че на
този екран ще завъртаме ло-

гото на компанията на всеки
5 минути”, дават пример от
Smugglers Collective.
Това, което обаче не трябва
да се забравя при сключването на сделки за спонсорство,
е да се отстояват интересите на самите организатори, категорични са специалистите. Те дават пример за
това, че често при концерт
или друг тип културна проява компаниите искат определен брой покани за свои
важни клиенти и партньори.
Случва се обаче самата стойност на тези билети да доближи самата инвестиция на
бранда в събитието. Тогава
всички останали услуги и предоставена рекламна площ са
на практика отдадени безплатно.
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Още няколко
събития в
събитието
Тенденция, която помага на
брандовете и организаторите да
печелят повече лоялни клиенти

Весислава АНТОНОВА

два ли е убягало от погледа ви, че събитията
вече много често са
възприемани от компаниите като достатъчно
добър и развит рекламен канал. Освен традиционното
участие като спонсор на дадено събитие брандовете
вече инвестират в зоните
за почивка и в пространствата за кафе пауза. Разработват собствени зони и
сетове за представяне на
продукти. Често дори спонсорите на събития решават
да изградят собствена зона,

която задължително има някакво послание.
Според маркетинг мениджъра на „BMW Group България”
Даниела Димитрова много
честа практика е да се правят съвместни събития, или
т.нар. събитие в събитие.
„Ако аудиторията на събитието е споделена с целевата група на продукта и услугата, това е основата за
едно чудесно сътрудничество”, споделя тя.
Най-важният елемент от такова сътрудничество си остава съдържанието – предлагано

както от събитието, така и
от партньорските презентации/интеракции с потребителите на място. „Марките
търсят сътрудничество със
себеподобни (съвместни събития, партньорство), което
предлага добавена стойност
на потребителите и намалява разходите по осъществяването на събитието”, коментира Даниела Димитрова.
КОМБИНАЦИЯ ОТ ИДЕИ
Клиентите все повече разбират ползата от комбинирането на няколко идеи в едно
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Тенденцията за
организиране
на „събитие в
събитието” не
само ще се развива
в бъдеще, но и ще
върви все по-нагоре
с много бързи
темпове, смятат
участниците на
пазара.

събитие. Изпълнителният директор на APRA Ружа Загорска
дава пример с партньорските
срещи, на които в последно
време често се правят продуктови промоции. „Все пак
партньорите са едни от найважните лидери на мнение и
посланици на тези продукти,
затова и подобно решение е
напълно оправдано. Ние даже
понякога правим едно събитие „споделено„ с два или три
клиента”, коментира Загорска.
Така според нея всеки получава
достъп до определена аудитория само на 1/3 от разходите.

Естествено комбинацията
трябва да е внимателно направена и координирана, за да
не се получат конфликти по
време на осъществяването,
и компаниите, които прибягват до този модел на събитие в събитието, детайлно
и внимателно обмислят как
е удачно да се постъпи.
Маркетинг мениджърът на
ИКЕА Йоана Цонева смята,
че моделът събитие в събитието е бюджетно изгоден,
но невинаги най-ефективен.
„Ако работиш с големи и про> стр. 24
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верени партньори и организатори на събития с история и опит, имаш гаранция,
че ще достигнеш до правилната публика, без да инвестираш в собствени събития
и инициативи, което винаги
излиза по-скъпо”, коментира
Цонева. Но по думите й малкият брой стойностни и
доказани събития понякога
резултира в присъствие на
много брандове, лога и продукти в тях.
Според Йоана Цонева това
създава много шум в рамките
на събитието и понижава видимостта на бранда. „Затова
понякога инвестицията в
собствена инициатива си
струва много повече и макар
да е по-трудна и ресурсоемка, се доказва като много поефективен комуникационен
канал, ако е измислена умно”,
категорична е Цонева.
НЕ САМО БИЗНЕС
Бизнес мениджърът
„Кулинарни продукти“ и мениджър „Корпоративни връзки„ в „Нестле България” Нели
Ангелова е на мнение, че бизнесът еволюира в намирането
не само на бизнес партньорства, но и все по-често сме
свидетели на създаването

на социални партньорства
между компаниите, които
заедно участват в различни съвместни инициативи и
обществено значими каузи.
„Това може да са проекти, създадени от една компания, но
впоследствие припознати и
от други партньори като социална същност и значение. И
така естествено се раждат
събития в събитието”, дава
пример Ангелова.
Тя обяснява, че са много примерите за партньори, които
може да даде, с които компанията прави „събитие в събитието”. „В различни области от нашата дейност те
касаят други производители
на храни и напитки в категории, в които не оперираме директно в България (например
вода). Партнираме си и с различни производители и представители на международни
марки в сферата на спортното оборудване и екипировка,
както и доказани личности и
лидери в сферата на масовия
спорт, активното движение
и балансираното хранене (кулинари и диетолози)”, обяснява Нели Ангелова.
Няколко от големите рекламодатели, с които „Капитал”
разговаря, като „Мобилтел”,

„Каменица”, „Нестле”, ИКЕА и
други изразиха убеденост, че
тенденцията за организиране
на „събитие в събитието” не
само ще се развива в бъдеще,
но и ще върви все по-нагоре с
много бързи темпове.
Впечатленията им са съвсем основателни, защото
всеки, който посещава събития, няма как да не е забелязал инсталацията в зоната
за отдих на компанията за
здравословен начин на живот. В допълнение различни
сателитни симпозиуми извън основната зала, които
носят добавена стойност и
познание.
Специално изградените зони
за отдих и целодневните
усилия на организаторите
правят интересен престоя
в залата за събития и извън
нея през целия ден. Така на
една традиционна среща на
IT бранша например, където
се говори за достиженията
в сектора, можеш да научиш
и много повече от това и да
си прекараш полезно и приятно, като научиш за нов модел автомобил, нов телефон,
лаптоп и нов режим за здравословно хранене, който да
подпомогне работоспособността.
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Събитие,
но виртуално
С развитието на технологиите
все по-голяма популярност
придобиват т.нар. уебинари,
или уеб семинари

Боян ПЕТРОВ

еминарите често са
предпочитан начин
от бизнесите за обучение на кадри, презентиране на резултати или
възможност за среща на екипа. Всъщност те се използват и с некорпоративна цел,
а посетителите често заплащат присъствието си, за
да се срещнат с интересен
лектор или да научат нещо
ново. Неудобството идва,
когато присъствието на
такъв тип събитие е обвързано с логистични проблеми

или разходи. И тук на помощ
идват т.нар. уебинари (или
уеб семинари - бел. авт.).
Уебинар е термин, който навлезе в събитийния речник на
специалисти и потребители
с развитието на онлайн технологиите. Това е всъщност
сравнително нов и динамичен начин за предаване на
информация сред група хора,
без този процес да е обвързан
с географска локация или с висок организационен бюджет.
Подобно на семинарите уебинарите се използват най-ве-

че за обучения, споделяне на
важна информация или промотирането на продукт или
програма.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Това, което прави уебинарите
предпочитан избор за редица
организатори на събития, е,
че подготовката им изисква
по-малко усилия, докато осъществяването им е всъщност улеснено. Така например
за провеждането на традиционен семинар трябва да се
наеме зала, да се предвиди бю-
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В зависимост от
изискванията на
компанията или
организацията,
която се е насочила
към онлайн
базираните
семинари, налице
са редица
безплатни
или платени
инструменти.

джет за участие, транспорт
и акомодация на лекторите,
както и евентуални логистични разходи за самите присъстващи. „Ако направиш събитието онлайн, спестяваш
най-малкото тези разходи”,
казва Томислав Савов, създател на SocialEvo.net и организатор на поредицата онлайн
събития „Маркетинг канапе”. От друга страна обаче,
според него организирането
на подобен тип онлайн семинари лишава участниците
от възможността за т.нар.

networking (запознанство и
създаване на контакти - бел.
авт.).
Уебинарите в същината си
биват два типа - затворени
(вътрешни) или отворени.
Вътрешните уеб събития
се използват обикновено от
компании и организации, за
да се проведе обучение или да
се сподели важна за екипа информация, без това да изисква задължително физическа
среща. Отворените уебинари
от своя страна (подобно на
офлайн събитията от този
тип) най-често са тематични, а аудиторията, която взима участие в тях, го прави
заради своите професионални или лични интереси. „Найсрещани са уеб семинарите за
маркетинг, социални медии,
лайфстайл и т.нар. лайфкоучинг”, разказва Томислав Савов.
Като пример за по-специфични по тема уебинари той посочва например тези, обвързани с готварството, където
лектор (готвач) провежда обучение на кулинарните ентусиасти у дома.
Отново подобно на модела,
познат ни от офлайн семинарите, и тук отворените
уебинари могат да са както
безплатни, така и провеждани
срещу определена такса за онлайн посещение. Заплащането
на тази такса от своя страна
може да се случва през редица
платформи за онлайн разплащане, а записалите се за участие потребители получават
линк, който ги отвежда до
> стр. 28
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страница, където се излъчва
самият уебинар. Често там
освен видео присъстват и
възможности за комуникация
между участници, като найсрещани са функционалности
за моментно споделяне на съобщения (чат).
ИНСТРУМЕНТИТЕ
Какво е необходимо обаче, за
да се проведе един уебинар?
В зависимост от изискванията на компанията или
организацията, която се е
насочила към онлайн базираните семинари, са налице
редица безплатни или платени инструменти. Може
би най-популярното решение към момента, което не
изисква влагане на средства
за използването му, е платформата Hangouts на Google.
Приложението е налично както за настолни компютри и
лаптоп, така и за мобилни
устройства. „Аз лично предпочитам този инструмент,
тъй като дава възможност
за гъвкавост при провеждането на уебинарите”, разказва
Томислав Савов. Тук възможностите пред организаторите са две - използването
на стандартната услуга на
Hangouts, в която активно
в разговора могат да участват до десет души, или изборът на Hangouts On Air. При
последната услуга дискусията отново протича между не
повече от десет участници,
но тя е достъпна за широката общественост през браузър чрез посещение на уника-

Това, което прави
уебинарите
предпочитан
избор за редица
организатори
на събития, е, че
подготовката им
изисква по-малко
усилия, докато
осъществяването
им е всъщност
улеснено.
лен линк (URL - бел. авт.). Сред
функционалностите, които
най-често биват изтъквани
в полза на Hangouts, е възможността лекторът, а и останалите активни участници
в уебинара да споделят картината от своя екран, за да
създадат презентационното
усещане, познато от традиционните офлайн събития от
този тип. Редно е да отбележим обаче, че това удобство
не е уникално само за продукта на Google. Всъщност
повечето специализирани в
тази насока софтуери предлагат функционалността,
тъй като тя се е превърнала
в основна част от провеждането на един уебинар.
Сред другите възможности
за уеб семинари може би найпопулярната платформа е
GoToMeeting, която обаче изисква месечен абонамент, за
да бъде използвана. Това, което услугата предлага, се доближава до възможностите на
Hangouts на Google, но според

някои специалисти предоставя по-голяма сигурност и удобство, особено при реализирането на по-големи семинари. В
зависимост от закупения абонаментен пакет потребителите на GoToMeeting могат да
организират уебинари с до хиляда участници. И тук организаторите на събития имат
достъп до софтуера както
на своите компютри, така и
на мобилни устройства, за да
бъде по-гъвкаво провеждането на уеб семинара.
Когато говорим за софтуери
за създаване и реализация на
онлайн събития, няма как да не
споменем и Skype for Business
на Microsoft. Платформата е
подобна на познатия на потребителите продукт за разговори и съобщения Skype, но
позволява разговори с до 250
души, както и обвързването
и менажирането на дискусиите през Outlook. Въпреки че
възможностите на продукта
отново са близки до Hangouts
или GoToMeeting, тук атрактивна е ниската цена за използване, както и фактът,
че голяма част от потребителите вече са запознати с
интерфейса на приложението от своята лична комуникация. „Бизнесът е свикнал с
този продукт и това играе
голяма роля при избора на софтуера”, казва Томислав Савов.
Трябва да се направи уточнение обаче, че Skype for Business
е всъщност подходящ по-скоро за вътрешни (корпоративни) обучения или срещи, както
предполага и името му.

??????????????È | 29

30 | EVENTS KIT 2015

Представяме
ви отдел
„Събития“
От екипа зависи добрият краен
резултат на проекта, като се
започне от идеята и се стигне
до реализацията му

Весислава АНТОНОВА
Един от знаците, че през последните пет години бизнесът с организиране на събития се
развива много бързо, е засилващата се роля на
специализираните отдели вътре в компаниите, които дават идеи и реализират ивенти.
Опитът ни да проверим как работят те в няколко различни компании и каква е ролята им
показа, че все повече фирми отварят щатни
позиции за мениджър събития и търсят професионалисти, които да се занимават с тази
дейност. Отчитат, че тя е важна за фирмата и носи добавена стойност към основната
дейност.
Решихме да ви дадем няколко примера на какви принципи функционират ивент отделите на компании, които имат традицията в
организирането на различни прояви, станали
запазена марка в портфолиото им. Помолихме
ги и те се съгласиха да споделят своя опит.
Разказаха ни как работят екипите им, кои спо-

ред тях са важните елементи, за да се нарече
едно събитие специално и то да бъде запомнено.
Нови идеи. Нови партньори. Нови възможности. Уникална аудитория. Обмяна на опит.
Контакти. Влияние. Това са ключовите думи,
които стоят зад философията на всяко събитие, което компаниите, с чиито отдели
“Събития” ще ви запознаем, решават да разработят. Организирането на качествено и
запомнящо се събитие е симбиоза между вътрешните отдели на компаниите и външните компании - консултанти и партньори
по проекта.

От следващите страници ще разберете как
работят специализираните в подготовката
на събития отдели на “Мобилтел”, “Каменица”,
All Chanels Activation и “Икономедиа”.
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Илияна Захариева, “Мобилтел”:

Най-важна за нас
е концепцията

Отговорността за събитията, които “Мобилтел”
( “М т е л ” ) о р г а н и з и р а , и
тези, в които участва като
партньор, е на дирекция
„Корпоративни комуникации“.
От компанията коментират,
че в сферата на дейност на
дирекцията са външните и
вътрешните комуникации,
дигитални медии, спонсорствата и събитията. “Всички
звена на дирекцията обединяват усилия в своята работа, като активностите й
са подчинени на годишната
комуникационна стратегия и
са съобразени с корпоративните ценности и политики”,
казва директорът на дирекция “Корпоративни комуникации” в “Мобилтел” Илияна
Захариева. Това се отнася както за вътрешните събития
(за служители), така и за насочените към външни публики
(пресконференции, семинари,
концерти, изложби, спортни
състезания, обучения и др.).
От отдел “Корпоративни
комуникации” разказват, че
независимо за каква публика
са предназначени, целите са
чрез събитията да се повиши
разпознаваемостта на бран-

да, да бъде предизвикано положително отношение към
него, да бъдат представени
креативно най-новите продукти и услуги, както и да бъде
достигната специфична целева група.
“Винаги се опитваме да намерим нещо ново, неизползвано или провокиращо, но
пък само нестандартно място без интересно съдържание
трудно може да гарантира
добри отзиви след едно събитие. Затова се стремим
събитията да са оригинални и запомнящи се за гостите”, казва Захариева. Според
нея най-важна е концепцията,
която дават съдържанието
и идеята за всички детайли
от събитието. “Концепцията
е определяща в избора и на локация, но често едно нестандартно място може да ни
даде идея за съдържанието.
Недостатъците на избраната сграда понякога се превръщат в добавена стойност”,
категорична е Захариева.
Със сигурност все по-сложната задача да организираш интересно и запомнящо се събитие изисква общите усилия
на компаниите и техните

обслужващи агенции. В повечето случаи на агенциите се
възлагат задачи, които отнемат повече време и изискват
повече хора, докато вътрешните екипи на компаниите
носят отговорността каква
концепция за дадено събитие
ще бъде избрана, как ще бъде
изпълнено и доколко ще постигне целите си. Това изцяло важи за “Мобилтел”.
“Залагайки събитията за годината, търсим баланс между
такива, които са в контекста
на бизнес целите на компанията, и на тези със социална насоченост. Компанията
организира редица събития,
свързани с политиката ни за
корпоративна социална отговорност, като обучения,
доброволчески инициативи,
спортни състезания за деца,
детски партита и други”, казва Захариева. В същото време
“Мобилтел” участва и в много партньорски инициативи,
които дават на мобилния оператор възможност да разшири кръга на хората, до които
достига, като така може да
покаже нов продукт или услуга
на клиентите на други компании или организации.
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Кирил Глушков, „Каменица“:

Стремим се към
събития, събуждащи
емоции

Мениджърът „Събития“ в
„Каменица“ Кирил Глушков
обяснява, че хората в компанията, които се занимават
с организацията на събития,
са структурно позиционирани в отдел „Маркетинг“ и са
на пряко подчинение на неговия мениджър. В компанията
са обособени две позиции – мениджър „Събития“ и координатор „Събития“, които са изцяло посветени и ангажирани
с процеса на организиране на
различни бранд, корпоративни и търговски събития.
На първо място, екипът, който се занимава активно със
събитиен мениджмънт в
компанията, е в непрекъснат контакт с представители на различните функции.
Освен, разбира се, с колегите
си от отдел „Маркетинг“, те
активно комуникират с хората от отдели “Логистика”,
“Търговски отдел”, “Човешки
ресурси” и „Корпоративни
въпроси“. Повечето от тези
функции са неизменна част от
процеса на организиране на събития и това често се проявява под формата на работа в

кросфункционални екипи.
“Освен изключително важната за успешната реализация
на едно събитие вътрешна
координация между екипите в компанията един от
ключовите приоритети на
екип „Събития“ е работата с
външни подизпълнители, комуникационни агенции и различни корпоративни партньори. Именно поради тази
причина представителите
на отдела са в непрекъснат
контакт с нашите външни
партньори”, разказва Кирил
Глушков.
“Нашата най-важна цел и задължителен принцип, който
следваме при вземане на решение, е събитието да има
потенциала да провокира изключителни емоции у нашите
потребители. По този начин
се стараем да направим връзката между нашите марки и
потребителите много посилна и стойностна, давайки
им възможност да изживеят
нещо различно и ценно, което
ще ги развълнува и ще се запечата в съзнанието им задълго”, обяснява спецификите на

събитията Кирил Глушков.
Дава примери с концертите,
които компанията подкрепя в
България през годините, бирените фестове, съборите и не
на последно място различните
представяния на продукти.
“Каменица” влагаме съществени ресурси и в организацията на събития с цел продажба
на нейните продукти”, разказва Глушков.
Както повечето компании и
“Каменица” разчита на помощта на външна агенция, когато събитието има голям
мащаб. “Външните консултанти имат експертизата
и капацитета на една или повече специализирани агенции”,
обясни Глушков. Дава пример с
организацията на “Kamenitza
фен купа”, зад която стои екип
от около 100 души от четири различни агенции. “Важно
е дали клиент и агенция успяват да се превърнат в един
екип. За да бъде ползотворно
партньорството, усещането
трябва да е, че няма различни страни, а всички членове на
екипа са заедно в един отбор.”
категоричен е Глушков.
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Мария Николова и Владимир
Стефанов, All Chanels Activation:

Задача на екипа ни е да
превърне една идея в
перфектен проект

All Chanels Activation като част
от All Chanels Group е специализирана в управлението и
организирането на събития.
От продуктови събития, през
пресконференции, имиджови
събития до мащабни комуникационни кампании с елементи, далеч надхвърлящи събитията или промоциите.
Мария Николова, управляващ
директор и партньор в All
Channels Activation, определя
екипа, с който работи, като
специализиран отряд за бързо
реагиране. Допълва, че основната задача на екипа е да превърнат една креативна идея в
перфектно изпълнен проект/
събитие. Екипът на All Chanels
Activation се състои от деветима специалисти. Задачите
се разпределят в зависимост
от сложността на проекта и
конкретната експертиза на
всеки от екипа. “Имамe сериозно краткосрочно и дългосрочно
планиране, при което разпределяме ресурсите, за да сме сигурни, че всеки проект ще бъде
изпълнен по най-добрия начин”,
обяснява Николова.
Колегата и Владимир

Стефанов, също управляващ
директор и партньор в All
Channels Activation, допълва,
че по време на работа са въвели правилото, че ако някой
има нужда от помощ, всички
са длъжни да помогнат на момента. “Работим на принципа
„всички за един“, което ни помага да се справяме с трудностите и да се чувстваме част
от едно цяло. Изключително
важно е човек да припознае
един проект за „свой“ – само
така може да е максимално
мотивиран. Разбира се, нашата роля е да управляваме този процес, така че да
няма претоварване”, убеден
е Стефанов.
Формалната структура на
агенцията е сравнително
стандартна и йерархична.
Има управляващи директори,
мениджъри BTL и „Събития”,
старши специалисти и
асистенти. По думите на
Стефанов това е само формално, тъй като отношенията в екипа са изцяло хоризонтални. “Редовно се случва
директорите на агенцията
да работят на терен, рамо до

рамо с асистентите и специалистите. Както и обратното
– асистенти и специалисти
да се хвърлят в дълбокото и
да управляват големи проекти”, разказва Стефанов.
От All Channels Activation са
категорични, че най-важният
принцип, към който се придържат, е да уеднаквят с клиента
понятията за постигнат резултат, за да имат еднакви
очаквания. “Основен метод в
работата ни е да информираме клиента за всеки стадий от организацията, за да
е наясно с всеки детайл от
процеса. Като принцип, към
който екипът ни винаги се
стреми, е да припокрива креативната идея с изпълнението на даден проект или елемент от него”, коментира
Мария Николова. Колегата и
Владимир Стефанов допълва,
че винаги се стремят да бъдат разпознавани като консултанти, а не като изпълнители. “Винаги се вслушваме в
обратната връзка на клиента
и колегите, а когато я няма,
я искаме проактивно”, каза
Стефанов.
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Гергана Николова, “Икономедиа”:

Ключовите думи на
събитията ни са ценна
информация
и нетуъркинг

“Икономедиа” като водеща
група за бизнес медии от години инвестира в организирането на специални събития. На
тази част от дейността си
компанията гледа като на още
една платформа за успешна комуникация между бизнеса и институциите, между бизнеса
и чужди инвеститори, между
бизнеса и бизнеса.
Участниците в конференциите на “Капитал” получават
възможността да се запознаят с анализи и прогнози, както
и с последните пазарни тенденции за различните бизнес
сектори.
Директорът събития в
“Икономедиа” Гергана Николова
разказва, че в нейния екип работят общо пет души. Той
плътно работи с журналистите на “Капитал” по съдържанието на отделните форуми.
“Работим и с външни партньори за част от дейностите
– основно логистични, които

смятаме, че е по-добре да са
в ръцете на експерти, за да
можем да се фокусираме върху най-важните фактори за
успеха на едно събитие”, коментира Николова. Обяснява,
че компанията има правила
и високи стандарти, които
прилага при всяко събитие, и
те важат както при определяне на съдържанието на всеки
ивент, така и при работата
с партньори.
“Когато решаваме да организираме едно събитие, се съобразяваме то да бъде полезно за определена група хора,
за техния бизнес и развитие,
да провокира мисленето им и
да стимулира раждането на
нови идеи. Под полезно имам
предвид не само с ценно съдържание, но и като платформа за нови контакти и запознанства. Ключовите думи са
информация и нетуъркинг”,
коментира Гергана Николова.
Дава пример, че по-амбициоз-

ната цел, която “Икономедиа”
си поставя с някой от проектите (например DigitalK), е
дългосрочно да промени средата към по-добро.
Програмата на всяко събитие
на “Икономедиа” се разработва след задълбочено проучване
и срещи с представители на
съответния сектор, така че
да е максимално точна и полезна.
“Високото ниво на събитията се дължи не само на удачно
фокусираните теми, но и на
прецизния избор на лектори представители на международни и български компании,
създали печеливши бизнес модели”, коментира Николова.
Ето защо един от основните разходи за организирането на конференциите на
“Икономедиа” е този за съдържание. Следват разходите за
маркетинг, техника и аранжиране на залата, кетъринг и
логистика.
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Има място
за всички
Новите пространства за събития в София
целят сплотяването на общности, а не
просто предоставяне на зала
Деница СИМЕОНОВА

© SHUTTERSTOCK

Киносалон, книжарница, споделено офис пространство (coworking
space), научно-технологичен парк. Както предполагате, между
тях няма много общо, но една интересна тенденция на пазара на
събития в София ги обединява в последните години. А именно, че
всички тези места предлагат различни по големина зали за срещи,
презентации, културни или професионални семинари. Противно на
очакваното, основната цел не е „правенето на пари“. Създателите
се стремят към изграждането на общности, които да имат своето
пространство за споделяне на цели, идеи и проекти. Интерес към
подобни места определено не липсва, а провежданите в тях събития
са все повече и по-разнообразни. > стр. 36

36 | EVENTS KIT 2015

„Перото“ е мястото където
тупти литературното сърце
на София в интересно съчетание от книжарница, читалня,
културен клуб и кафене/бар. И
то денонощно. Концепцията
на откритото през септември пространство под егидата на Националния център за книгата на НДК е да
бъде литературна сцена, но
и не само. „Перото“ ще бъде
място за срещи с автори,
събития за представяне на
книги, за четения - за всичко, свързано с книги. В допълнение пространството вече
привлича музикални и театрални събития, дори бизнес
и корпоративни такива, които се настаняват уютно в
разчупената и модерна среда.
„Перото“ се намира в източната страна на НДК, с малка
външна тераса и артистичен интериор, който условно
разделя пространството на
няколко къта.
„Нашата цел е много амбициозна“, разказва Светлозар
Желев, директор на Националния център за книгата.
„Когато си я поставихме
в началото и обявихме, че
буквално всеки ден ще има
събитие, хората гледаха
с огромно недоверие дали
това може да се случи“. Сега,
след като програмата вече
е факт, става ясно, че пространството на „Перото“ е
напълно запазено чак до януари. „Няколко седмици след

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

ВДЪХНОВЕНО
ОТ КНИГИТЕ

„Перото” се намира в източната страна на НДК, с малка външна тераса и артистичен интериор, който условно разделя пространството на няколко къта

откриването мога да кажа,
че имаме една-единствена
свободна дата през ноември
до края на годината“, обяснява Желев. В пространството се случват регулярно две
събития – литературният
гид „Перото“ всеки понеделник и литературният клуб
Spirt and Spirit, организиран
всеки петък. Заради силния
интерес към мястото обаче
тези събития ще се случват
само два или повече пъти месечно, за да може пространството да посреща и други
разнородни събития. Сред
тях освен представяния на
книги на бъдещи и чуждестранни автори са и благотворителни и корпоративни
събития. През уикенда пък
ще се случват детски празници с литературно четене
между деца, конкурси и игри.
„Перото” ще бъде част от

Софийския международен литературен фестивал през
декември, като там ще се
проведат някои от най-важните дискусии. От друга
страна, всяка събота сутрин
на живо от „Перото“ излъчва „Библиотеката” по БНТ.
„Също така сега започваме
друго интересно начинание
- с музика. В различни дни от
седмицата ще се провеждат така наречените Secret
concerts”, разказва Желев.
В момента в пространството има сто седящи места.
Могат да бъдат сложени допълнителни столове за определени събития и залата
може да бъде пренареждана.
„Имаме места и отвън на
терасата, която ще бъде
отоплена през студените
месеци. Разполагаме с озвучаване, осветителна техника, така че е възможно

тук да се случват всякакъв
вид събития, включително театрални - театър на
маса, моноспектакли, малки
концерти. Мястото наистина е многофункционално“,
пояснява Желев. Целта му е
да създава общност. „Дали
през литературните ни
клубове, дали въобще от обстановката - за нас поддържането на такава атмосфера е най-важното“, посочва
Желев. Затова и когато става въпрос за книги, събитията в „Перото“ са безплатни.
Единствено ако има специални изисквания - необходимост от още микрофони
(извън тези, с които разполагат в „Перото“), от мултимедия и екран - неща, които
се наемат допълнително,
това се заплаща. Но за едно
нормално класическо представяне всичко е безплатно.
Наемът на пространството
за нелитературни събития е
определен чрез ценоразпис,
който е на Националния дворец на културата, тъй като
„Перото” е част от него.
В момента рекламата и новините за пространството се случват предимно
през facebook страницата
„Литературен клуб - „Перото”.
„Ще се рекламираме и през новоизградения сайт на НДК, където пространството има
своя подстраница. Там ще
има публикувана заявка за събития, която просто да бъде
попълнена и изпратена на
нашия мейл адрес“, разяснява
Светлозар Желев.

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
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Културен център G8 разполага с една голяма зала с 80 места и две малки
с по 40. Кафенето също се използва като място за срещи, а пространството разполага и с лятна градина

НЕ САМО
ЗА КИНО
Културен център G8 е ново
градско пространство за
арт кино и събития, свързани
с него, но и с широк спектър
на визуалните и сценичните изкуства, литературата. Киното се намира на ул.
”Гладстон” №8, откъдето
идва и името му. Макар в началото създателите да си
представят мястото като
пространство, където на почит ще бъде предимно филмовото изкуство, нуждата
на пазара показва, че то може
да бъде развито и по още и
различни начини. За почти
една година, откакто работи центърът, в него са се
случвали най-различни събития - от корпоративни обучения и конференции до рок
концерти. Имало е литера-

турни четения, детски театър, обучения и планиране
на рекламни стратегии на
фирми, откриването на новия сезон на формата на HBO
„Игра на тронове”, презентации на филми, включително
и на необработения първи
вариант на спорния „Дякон
Левски”.
Единият от създателите на
центъра - Ина Дърова, вижда
мястото като подходящо за
всякакви срещи и събития.
„Имаме три киносалона, в които безспорно се представя
кино - това ни е силата. Но
доста неочаквано G8 се разви и в друга посока – като място за всякакви други събития“,
споделя Дърова. Културният
център разполага с една голяма зала с 80 места и две малки
с по 40. Едната зала е профилирана за детски филми. Тя е
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и технически оборудвана, за
да могат родителите спокойно да оставят децата си да
гледат филм сами, а те биха
могли да ги наблюдават чрез
камерите в салона. Така родителят може спокойно да пие
кафе или паралелно да гледа
друг филм в някоя от залите.
Столовете на детското
кино също са оборудвани със
специални подложки, за да са
по-удобни за децата, а в салона е оставена лека светлина по време на прожекцията. Другата малка зала пък е
утвърдена като сцена за документално кино. „Като започнем с излъчване на документални филми на известни
автори до представяния на
аматьорски филми, презентации, които някой иска да
покаже пред приятелите си
– разнообразието е голямо“,
разказва Дърова. Кафенето
също се използва като място за срещи, например по
време на фестивала „София
филм фест” там се провеждат уъркшопове, срещи, дискусии. То може да поеме малко
над 100 души, като е оборудвано с всякаква специализирана техника. Друго място
за събития, което се развива неочаквано в центъра, е
кинодворът на G8, който успява да се утвърди като добро предложение за софиянци
в летните вечери.
„Преди една година не съм
си представяла, че пространството ще се развие
по този начин“, коментира Дърова. „Ние сме кино,

но около три четвърти от
времето е за събития извън
киното - подготовка на конференции, обучения, презентации. Включително мястото е домакин и на различни
европейски проекти“. Според
основателката интересът
към културния център расте. „Нова тенденция е, че когато имат повод за празник,
хората вече да не си го представят в ресторант или заведение.
Идват на прожекция, след което споделят впечатления
непретенциозно на чаша
вино“, разказва собственичката. „Това в никакъв случай не е
признак за липса на средства,
дори напротив. Просто хората имат нужда от различно
споделяне на времето. Имали
сме случаи дори на наематели на една от залите, които
са били на екскурзия някъде
и искат на направят слайдшоу и да поканят приятели
на презентацията.
„Затова G8 се определят
като ориентирани към интелигентните хора от всяка
възраст. Бюджетите за различните събития варират
в зависимост от времетраенето, това каква част от
пространството ще бъде
наета, каква техника ще се
използва. „Опитваме се да не
разочароваме никого - дори и
в последния момент успяваме да удовлетворим потребностите на търсещите
пространство. Определено
се изисква много гъвкавост“,
посочва Дърова.

ПРОГРАМИРАНО
ЗА СЪБИТИЯ
Най-актуалното място за срещи и събирания на IТ и Geek обществото в София e новооткритото споделено работно
пространство CowOrKing
Space. Зоната за програмисти е създадена от стартиращата компания Puzl, която
е растяща английска IT фирма
с централен офис в споделеното пространство. CowOrKing
се помещава в преобразения склад на бившия завод
„Витоша” на бул. „Черни връх”.
Освен нетрадиционно планирано офис пространство от
отворен тип, в което компанията работи и отдава под
наем на IT фирми, дизайнери
и фрилансъри, мястото ще
предложи на софийския пазар
за събития още няколко зали
за събирания, презентации и
споделяне на идеи. А през пролетта на 2016 г. на покрива на
сградата основателите на
CowOrKing Space ще открият
лятна и зимна градина, в които ще организират различни
събития.
Целта на CowOrKing Space (от
англ. игра на думи с понятието коуъркинг - споделено работно пространство) е да
събира на едно място общността на програмистите в
София. Идеята е не само фирмите, избрали коуъркинга за
свой офис, но и останалата
част от работещите в сферата да припознават пространството като място за събития и срещи с цел личностно
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Зоната за програмисти е създадена от стартиращата IT компания
Puzl

и професионално развитие.
„Може би единственото важно изискване, което ще имаме към събитията, които ще
се провеждат при нас, е те да
допринасят за личностното
и професионалното развитие
на участващите в тях. Бихме
желали събитията да са ценни не само за развитието на
професионалистите, които са
част от коуъркинг пространството, но и на другите членове на IT сферата, които ще
присъстват на тях”, разказва
французинът Тибо Тетинжер,
основател на Puzl. „Ще предоставяме залите не само
вътрешно - на компаниите
част от CowOrKing Space, но
и на други фирми от сектора,
които искат да организират
специализирани, но и други
събития тук.” Приоритетни
обаче ще са събитията в IT
сферата, за които собствениците планират да отдават
мястото безплатно. „Нашият

бизнес не са събитията, тъй
като се стремим да създадем
общност. Това обаче няма как
да се осъществи, ако не се случват събирания и обмяна на
опит”, споделя съоснователят
на стартиращата компания
Антон Стратиев. Затова и
предприемачите ще се стремят да поддържат наемната
цена на залите максимално ниска, за да покрива почти само
разходите по събитието, когато става въпрос за не-IT и
големи събития.
Споделеното работно пространство ще предложи няколко различни по големина
и предназначение места за
събития на софийския пазар.
По-голямата от залите на
CowOrKing Space побира до
100 души и е разположена на
площ 120 кв.м. Тя ще може да
се използва за презентации,
брейнсторминг сесии, формални срещи, конференции, събирания. До нея има допълни-

телна стая, в която ще може
да бъде сервиран кетъринг.
Другата зала е така наречената Games Room, в която
ще могат да се съберат до 40
души и която ще може да бъде
наемана заедно и отделно от
по-голямата. Там ще могат да
се организират и прожекции,
презентации и други формални и неформални събития.
Коуъркинг пространството
разполага и със стая за брейнсторминг (от англ. мозъчна
атака) - тя ще бъде пространство за по-специализирани IT срещи и побира до
15 души. CowOrKing Space има
и малка конферентна зала за
до осем души. „Следващата
пролет ще открием и rooftop
градини с панорамна гледка
към Витоша - затворената
(зимна) е 450 кв.м, а отворената (лятна) почти - 900
кв.м. Там ще правим много и
различни събития”, разказват основателите.
Програмистите ще разработят система, чрез която IT
специалистите, които имат
нужда от помощ по даден професионален въпрос, да могат
да споделят това и да организират среща, на която да дискутират възможни решения
със свои колеги. „Откриваме,
че няма много събития в нашата сфера на работа, които реално да предоставят
професионална помощ и решения по общи и често срещани проблеми. Повечето от
срещите целят да привлекат
професионалистите, за да се
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рекламират пред тях или да
си търсят служители”, разказва Стратиев.
„Затова нашата цел е да
предоставим място за ползотворни дискусии и обмяна на идеи за всички от
IT обществото - дизайнери, програмисти и други.”
Пространството обаче ще е

отворено и за културни мероприятия. „Разнообразието от
събития ще варира от петима програмисти, които дискутират по тясно специализиран проблем, до представяния
на крафт бири, прожекции.”
Идеолозите на CowOrKing не
планират да инвестират в
маркетинг на пространство-

Иновационният форум ще бъде част от първия научно-технологичен
парк на София и разполага с 1000 седящи места. Има и открит външен
амфитеатър

С ТЕХНИЧЕСКИ
ПРИВКУС
Иновационен форум – това ще
бъде едно от основните пространства за срещи и събития
на първия по рода си научнотехнологичен парк в България.
Сградата ще бъде средище на
различни събития по теми,
свързани с технологии, иновации, предприемачество, наука

и образование. Разгънатата
застроена площ на форума е
около 5300 кв.м. Очакваното
мащабно пространство разполага с 1000 седящи места,
като може да бъде разделено
функционално на три по-малки зали. Има и открит външен
амфитеатър и две фоайета
отпред и отзад, което позволява провеждането на паралелни събития. На полуни-

то, тъй като разчитат, че
рекламата ще се случи чрез
общността.
„Ще използваме фейсбук и уеб
страниците ни първоначално, но се надяваме, че идеята
и общността във и извън споделеното пространство бързо ще се развият”, споделя очакванията си Тетинжер.

вото се намира малка зала с
още 250 места. Площадното
пространство пред сградата също е подходящо за провеждането на открити събития.
Иновационният форум ще се
намира на мястото на някогашната столова към казармите на Министерството на
отбраната на Четвърти километър. Изграждането му е в
рамките на проекта за научнотехнологичен парк на София и
е финансирано с публични и
евросредства. Планът е форумът да се самоиздържа, без да
се превръща в бизнес за събития. Както многократно беше
посочено, целта е паркът да
бъде проект на бизнеса и науката. „Той със сигурност ще подкрепя иновациите и предприемачеството в страната, но
е важна екосистемата. А тази
екосистема само за няколко години отбеляза развитие, което е значимо по мащабите
си, ако сравняваме България
с други държави в региона и
Европа”, коментира президентът Росен Плевнелиев още в
началото на разработването
на проекта.
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Едно за мен,
едно за теб
Новите спортни зали създадоха и
нова конкуренция за спечелването
на събития

Георги ФИЛИПОВ
ко се съди по строителната активност в последните
години, поне по
отношение на големите
спортни зали България не
може да се оплаче. Само в последните няколко месеца
бяха открити три нови съоръжения, които допълниха и
дори препълниха картата
на съвременни зали, които
се конкурират за ограничен
брой събития.
След като през юли „Булстрад
арена“ в Русе отвори вратите си след 30-годишно чакане и седемгодишен опит за
завършване, през август и
септември станаха факт
и залите „Арена Асарел“ в
Панагюрище и Колодрумът в
Пловдив. Към тях трябва да се
добави и ремонтираната зала
„Конгресна“ във Варна, чийто
капацитет беше увеличен на
малко над 5000 места и като
цяло инфраструктурата

беше осъвременена за първи
път от построяването й.
Новите съоръжения създадоха и нова конкуренция за спечелването на събития. Те от
своя страна спомагат за издръжката на съоръженията.
Не навсякъде обаче има ясна
концепция какво се случва и
какво ще се случва. До голяма
степен това се дължи на различната собственост и цели,
които са си поставяли инвеститорите при изграждането им.
ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗАЛА
„Булстрад арена“ в Русе е плод
на публично-частно партньорство и се управлява като
частно съоръжение, което, освен че трябва да се самоиздържа, трябва и да печели. Още
повече че за доизграждането
й беше взет заем от две банки - Уникредит Булбанк и австрийската Хипо Ное банк.
Вероятно и заради това само

там е назначен изцяло професионален екип от управители.
Само два месеца след откриването й залата вече успява
да покрива оперативните си
разходи и тези по кредита за
довършването й, обяви един
от управителите й, Борислав
Велков. Управлението се осъществява от фирмата „Арена
Русе мениджмънт“.
„Основната ни задача в началото беше да дадем да
се разбере, че това е бизнес проект и че няма как обществеността да я ползва
безплатно. Доволни сме, че я
открихме със събитие (концерт на Лили Иванова), чийто достъп беше с билети, и
че бързо успяхме да започнем
да покриваме разходите си”,
каза той. Заетите постоянно в залата са само петима,
а в дългосрочните планове се
предвижда да са не повече от
десет. Останалите услуги се
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извършват от външни доставчици. Дори общината, която има ложа в залата, ползва
няколко безплатни пропуска и
нито един повече.
За да може да съществува, залата ще се опита да се превърна в трансгранично съоръжение поради близостта на
румънската столица Букурещ.
„Календарът ни с културни събития за 2016 г. вече е готов,
тогава ще започнем и по-активната кампания за привличане на събития от Румъния
- Гюргево и Букурещ, където
такива съоръжения липсват”,
каза Велков.
До Нова година са предвидени още поне шест концерта.
Борислав Велков смята, че залата в Русе може да изпревари тези в Белград и Загреб в
надпреварата за определени
събития. „По една или друга
причина в България има голям интерес към концертите. Най-пресният пример е
с Ерос Рамацоти. Концертът
му в Белград е отменен заради
липса на интерес, а в България
беше разпродаден. Това може
да се дължи на различни фактори, но е факт”, казва той.
Велков е изненадан, че са разпродадени събития, някои от
които дори ще се проведат
след шест месеца. Изтъква,
че 95% от продажбите са онлайн.
Извън календара с културни събития ще се разчита
много и на тези от спорта.
Велков, който заедно с Иван
Драндийски беше в управлението на „Арена Армеец”,

обясни, че там навлизането
е по-трудно, защото календарът се определя по-далеч във
времето.
„Имахме много ползотворни разговори с местния баскетболен клуб, който ще играе част от мачовете си в
залата. Проведохме турнира за купа „Русчук”, планираме
и тенис събития от международно ниво. През март ще
приемем европейското по
борба”, обяснява той. Велков
уточнява, че за спортните
събития се изисква да се помогне на местния клуб организационно. Така ползата е и
за двете страни, тъй като
понякога спортните ръководители нямат капацитета
да направят едно събитие печелившо, а ако то се превърне
в такова, ще спечели и клубът,
и залата. „Ние разчитаме на
функционалността на залата,
цените и екипа. Стараем се
да се представим като трансгранична зала заради разположението ѝ. Съвсем близо
е Гюргево с население около
150 хиляди души, колкото е и
на Русе. Ако имаме добър календар, можем да привлечем
хора от Румъния, Сърбия и
Молдова”, казва той.
ПЪРВО ЗАЛАТА ПОСЛЕ
СТРАТЕГИЯТА
И ако в Русе проявяват изобретателност в търсенето
на събития, за да може животът в залата да се уплътни,
на други места нямат притеснения в това отношение. Управителят на залата

в Панагюрище Иван Нетов
заяви, че тепърва ще се изготвя план за домакинства
на събития, след като съоръжението беше открито с
най-големия турнир в историята на България по тенис
на маса. Основната цел на ръководството обаче е да осигури възможност на местните
клубове да тренират, а след
построяването на комплекс
с леглова база в близост до
„Арена Асарел“ да се привличат и отбори за тренировъчни лагери. Капацитетът от
2300 души също не предполага мащабни събития, каквито
биха могли да се проведат в
София, Варна и Русе.
Напълно неясна е засега концепцията за бъдещото управление на Колодрума в
Пловдив, който при завършването му нямаше структуриран управленски екип. Когато
изграждането на Колодрума
започна през 2007 г., това
беше получастна инвестиция, свързана с колоездачния
клуб „Цар Симеон”. Затова и
основното й предназначение
е за колоездене – там е изградена най-модерната писта в
България. След намесата на
държавата залата стана мултифункционална и дори беше
споменавана като вариант за
домакинство на мачове от
европейското първенство
по волейбол за мъже. Когато
обаче се определяха градовете домакини (в крайна сметка
София и Варна), не беше ясно
кога залата в Пловдив ще бъде
завършена и дали ще може да
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зостта на София.

„Арена Булстрад“ Русе

„Арена Асарел“ Панагюрище

се вмести преди началото на
шампионата през октомври.
Единственото сигурно е, че
там ще тренират колоездачите от клуб „Цар Симеон”.
ПОВЕЧЕ МУЗИКА,
ПО-МАЛКО СПОРТ
Столичната „Арена Армеец“
засега е безалтернативна
по отношение на събития
от музикален характер и
такива като европейското първенство по волейбол.
Капацитетът й обаче я прави както привлекателна за
големи концерти, така и не

достатъчно атрактивна за
по-малки събития, тъй като
наемът е в рамките на 15 хил.
лева на ден. А много от спортните събития не могат съберат достатъчно публика, за
да изплатят наема. Затова
прибягват до по-малки съоръжения като Ботевград и
Самоков, които са по-гъвкави
с цените, а и предлагат пооптимален капацитет. Като
правило там ръководствата
се договарят с федерациите
да приемат техни състезания или подготвителни лагери, като разчитат на бли-

НА 50+ КМ ОТ СТОЛИЦАТА
В Ботевград след неуверен
старт на живота на „Арена
Ботевград“ вече има ясно ръководство. Залата е вкарана
в общинското предприятие
„Балкан”, където са и останалите общински спортни
съоръжения. По оценка на управителя му Петко Колев от
домакинство на събития се
покриват около 30-35% от
разходите по годишната издръжка на залата за 4000 зрители. „На пазара освен това
вече има много зали и конкуренцията е свирепа на ниво
зали между 2000 и 5000 - 6000
места. Без да има субсидия
от общината или държавата, няма как да се поддържат”,
коментира Колев.
Подобно е положението и в
построената по-рано „Арена
Самоков”, където, макар постъпленията от събития
да се увеличават, все още
не може да излезе на печалба.
Приблизително около една
трета са приходите в сравнение с разходите. Останалата
част се компенсира от община Самоков, която е убедена в
положителния социален фактор от наличието на едно
такова съоръжение.
„Арена Ботевград” домакинства основно мачовете на местния баскетболен „Балкан”. Тя е заявена и за
предстоящото участие на
„Лукойл Академик” в европейските баскетболни турнири.
> стр. 44

44 | EVENTS KIT 2015

Миналата година волейболът
имаше събития там, сега според Колев се очаква националите да тренират отново в
същата зала. Наемът за национални отбори при мъже и
жени е 80 лева на час, а за провеждането на турнири на същото ниво е 120 лева на час.
Според управителя на общинското предприятие „Балкан”
те имат добри контакти с
таекуондо федерацията, очакват няколко турнира по
художествена и естетическа гимнастика. С концертите, на които засега залагат
основно в Русе, положението
също не е блестящо. „В град
като нашия трудно се събира
публика. София си е София. Там
Слави може да напълни националния стадион, при нас не се
получава така”, допълва той.
Иронично е, че още при откриването й залата в Ботевград
вече имаше конкуренцията на
„Арена Самоков”, която беше
първата по рода си в района около София. Тя вече обира
част от състезанията, за които „Арена Армеец” е прекалено голяма и скъпа. Тази година
там се провеждаха волейболни
мачове на женския национален
отбор, баскетболни турнири,
а наскоро и европейското първенство по бокс. Особеното е
близостта на огромната леглова база на Боровец. Но според управителя на залата в
Ботевград има и друго нещо:
„Тяхното предимство е хотелът, който е към залата. Тя е
с топла връзка и е много компактно. И ние ползваме „RIU

„Арена“ Ботевград

„Арена Армеец“ София

Правец” за нашите събития,
но все пак 10 километра са си
10 километра.”
Залата във Варна също е безалтернативна за региона и
според новия й управител
Минко Христов интересът
към домакинства на събития е огромен. Въпреки че догодина няма да има мачове от
Световната лига по волейбол,
отново ще се домакинства на
Световната купа по гимнастика. Там обаче имат относително ниска активност по
отношение на концерти, които се оказват едни от най-

желаните събития за по-динамично управляваните зали.
Наистина голямо събитие за
четирите най-големи спортни съоръжения – в София, Варна,
Русе и Пловдив, може да бъде
домакинството на световно първенство по волейбол.
България е кандидат за домакинството на турнира през
2018 г. Но това домакинство е
твърде хипотетично и твърде еднократно. В останалото
време битката за привличане
на качествено организирани и
атрактивни събития ще бъде
много по-изострена.

ÊÀÒÀËÎÃ
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Àëáåíà êîíãðåñåí öåíòúð
Бизнес и конференции: Ваканционно селище Албена
предлага възможности за организиране и провеждане
на конференции, семинари, тиймбилдинги, презентации,
бизнес срещи, корпоративни мероприятия, международни фестивали, спортни състезания, концерти, плажни партита, изложби и гала-вечери за над 1000 души.
Организирането на събития от различен характер е
залегнало в самия бизнес модел на Албена. Над 40% от
сервираните в комплекса плодове и зеленчуци са от
собствено производство. Комплексът произвежда дори

Конферентни зали

Етаж

Flamingo Grand Hall, хотел Фламинго Гранд
Ara Hall, хотел Фламинго Гранд
Jako Hall, хотел Фламинго Гранд
Corrella Hall, хотел Фламинго Гранд
Lory Hall, хотел Фламинго 4*
Ralitsa Superior Hall, хотел Ралица Супериор
Laguna Garden /Laguna Beach Hall,
Хотел Лагуна Гардън/ Лагуна Бийч
Albena Multifunctional Hall
Albena Variette Theatre

3
3
3
3
2
1

** Самостоятелна сграда

ВисоРазмер в Площ
чина в
метри
в м2
метри

290
140
80
52
83
315

собствена марка вино – Гераниум, изцяло от грозде
расло в долината на Кранево. Албена е единственото
място по българското Черноморие, което разполага с
над 20 конферентни и заседателни зали с капацитет
от 10 до 1500 места. Всяка зала е оборудвана с безжичен
и кабелен интернет. Опитът на екипа ни, позволява да
създаваме уникални събития, далеч от традиционните
представи и очаквания. Резултатът е съчетание от
изисканост, интересна и незабравима обстановка, атрактивно представяне и безупречно обслужване.

Подредба
около маса - Класна
стил „кръгла стая
маса“

60
60
55
25
45
150

200
70
45
50
300

UТеаОбяд/
Кок- Кабаре Климаshape трална Вечеря тейлна стил
тик

4,5
3
3
4
2,6
4,4

24,8х11,7
20х7
10x8
9,2x5,6
8x10,4
17,5x18

50
50
45
40
200

1

3

16x13,5

216

60

80

50

**
**

14,5
7,3

52x35
60,21

1820
1260

650
-

800
450

500
-

265
160
65
80
400

200

300

200

25
40
250

50
350

220

100

1300
800

1100
550

ÓÆÌ.: +359/ 579 6 24 21, ÕÁËÒ: +359/ 579 6 28 14
ÍÏÂ.: +359/ 885 85 30 85, «ÏÌ ×ÆÎÓÛÑ 0 700 12 110, www.albena.bg

Дневна
Затъмсветняване
лина

45
250

да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да

150

100

да

да

да

150
700

1000
550

да
да

-

-
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Èíòåðõîòåë
×åðíî ìîðå 

Àïàðòõîòåë
Ëúêè Áàíñêî 

Местоположение: Разположен на пешеходната алея в

Настаняване: Пълноценната работа в екип е ключът
към успеха на всяка дейност. Петзвездният хотел Лъки
Банско предлага пълен пакет от услуги, който ви освобождава от всички ангажименти, свързани с организацията
на вашето фирмено събитие. Лъки Банско ще ви посрещне с отлично обслужване, внимание към детайла и уютен
интериор - всичко необходимо за провеждане на успешна
конференция, семинар или тийм билдинг.
Конферентни зали: Оборудваната по европейски стандарти зала е привлича бизнеса в Банско. В хотела се провеждат целогодишно конференции, обучения и срещи. Многофункционалната зала на хотела е с капацитет от 130
места. От 1 месец залата е с обновен интериор и много
важно – с естествено осветление. Оборудвана е с дискусионни уредби, мултимедийни проектори, флипчарт, уредба
за симултанен превод и всички удобства за конферентен
бизнес. Залата може да бъде пренаредена в най-различни
конфигурации, както и да бъде разделена на две зали с по 60
места, отделени със специална шумоизолираща преградна
стена. Хотелът разполага с още 3 по-малки зали за срещи и
дискусии с капацитет от 8 до 22 души.
Част от номинациите на хотела: „Отличен“ в Trip
Аdvisor за 3-та поредна година и „Топ хотел“ за България
на ТУИ, Великобритания.

идеалния център на града, хотелът отдавна се е превърнал в отправна точка и ориентир за варненци и гостите
на града. Само на метри от хотела са входа на Морската
градина и плажната алея на гр. Варна, а кратка разходка
ще ви отведе до повечето от културните и историческите забележителности на града.
Настаняване: Хотелът разполага със 153 двойни стаи,
комфортно обзаведени, всички с балкон и панорамна гледка към града и морето.
Заведения и услуги: ресторант ''Панорама'', панорамен коктейл бар, a-la kart ресторант, кафе-барове, боулинг, билярд, казино, спортен клуб.
Конференции: Разполага с 3 модерно оборудвани климатизирани конферентни зали с мултимедия, озвучаване
(стационарни и безжични микрофони), екран, флипчарт,
подходящи за всички видове бизнес събития - семинари,
team building, обучения, конференции, срещи, кръгли маси
и др.

ÄÑ. £ÁÑÎÁ 9000, ÂÔÌ. ''²ÌÉÃÎÉ×Á'' 33, +359 52 61 22 35 - 38
www.chernomorebg.com, email: hotel@chernomorebg.com
chernomore@chernomorebg.com

³ÆÌ.: 02 80 66 178; 0889 111 333
e-mail:marketing@luckybansko.com
www.luckybansko.com
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Подредба
около маса

Класна стая

U-shape

Театрална

Обяд/вечеря

Коктейлна

Кабаре стил

Климатик

Дневна

Затъмняване

Зала „Олимпия“

Ниво „Рецепция“

2,4

10 / 16

200

40

70

40

180

n/a

100

n/a

*

*

*

Зала „Пирин“

Мецанин фоайе

2,25

6.87 / 16.69

115

40

70

50

110

n/a

100

n/a

*

*

*

Зала „Витоша“

Мецанин фоайе

2,25

6.88 / 2.28

57

20

25

25

40

n/a

30

n/a

*

*

*

Зала „Рила“

Мецанин фоайе

2,25

4.12 / 7

29

12

12

8

20

n/a

15

n/a

*

*

*

Етаж

Височина в
метри

Площ в м2

Бизнес и конференции: Четири изцяло оборудвани
конферентни зали с дневна светлина и възможност
за подредба според Вашите индивидуални изисквания.
Президентският апартамент също предлага първокласна
и уединена атомосфера за ексклузивни срещи на топ
мениджмънта. На разположение са безплатен Wi-Fi,
личен конферентен консултант, както и разнообразие
от изкусителни менюта за Вашето безупречно събитие.
Банско и региона предлагат чудесни целогодишни
възможности за провеждане на незабравими тиймбилдинг
активности на открито.
Развлечения: Kempinski The Spa с 2 външни и 1 вътрешен
басейн, външно и вътрешно джакузи, два вида сауна,
два вида парна баня, автентични тайландски масажи,
снежна стая, модерен фитнес, сезонни спа процедури и
ексклузивна за България Алфа Сфера.

Размери в
метри

Конферентни
зали

Капацитет на залите

Местоположение: Най-добрият ски хотел и найдобрият спа хотел на България за 2015 се намира до
начална станция на кабинковия лифт и е само на 15
минути пеша от центъра на Банско.
Настаняване: 157 луксозни стаи и апартаменти в
алпийски стил- 110 Делукс стаи, 21 Екзекютив стаи, 14
Джуниър апартаменти, 7 Делукс апартаменти, 3 Алпийски
апартамента, 1 Панорамен и 1 Президентски апартамент.
Всяка стая разполага с балкон, баня с отделни вана и душ
кабина, климатик, кабелна телевизия, мини-бар, безплатен
Wi-Fi, бюро, сейф, сешоар и телефон с гласова поща.
Заведения: Основен ресторант „Галерия“ (210 места)
с интернационална кухня, средиземноморски ресторант
„Коме Прима“ (55 места), ексклузивен Суши бар и Тепаняки
грил (45 места), Пиано бар „Синг Синг“ (100 места), Лоби
бар (80 места) и лятна тераса „Ла Веранда“ (90 места).

2770 ¢ÁÎÒËÏ , ÔÌ. °ÉÑÉÎ 96, ÓÆÌ.: +359 749 88888, ÕÁËÒ: +359 749 88560,
e-mail: meetings.grandarena@kempinski.com
www.kempinski.com/bansko
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МАУНТИН РИЗОРТ
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Бизнес и релакс сред лукс,
елегантност и стил –
успешната комбинация
за Вашето неповторимо събитие
ƬǬǁǪǬǰǬÐǁǀÐƽǪÐǮ͠ƼǪǃǀƿǀ͠ǪǰǬÐǀƽǬǪǁǃǮǰǮÐ
ǭǮ͟͠Ǯ͠ǪǰǀǫǃǮÐǯǉƻǀǰǀǬÐ¡ÐǀƿƻǬ͠ǬǰǬÐǓ̳ǛƱƯǛ̳Í
ƞƸǜƶƸ̳ƯÍǐǙǠƲǟƯƲÍǔƯƮǝ̳ǟÍǚÍƙǙƲǞǜǝÍÍ
ǛƬƯƲǞǟǚǛƲƯƽǟÍǡǝǟǛưÍǚÍƙƸưƫǙ̳Ưƽ ÍƵưǛƲÍƲǙÍ1K?JJÍ
*SVSPWÍ&MRCJQÍMDÍRFCÍ5MPJBl
Ǧ͠ǬƽÐǀƿǭǁǍǆǀǰǬǁǃǪǰǪÐ͟͠ǀ͠ǮƽǪÐǃǪÐǤǀ͠ǀǃÐǀÐǫÐǬƽǀǃÐǮǰÐǃǪ֬
ǂǮƽǬ͠ǃǀǰǬÐƿǀǂǃǀÐǭǱ͠Ǯ͠ǰǀ Ðǫ
ǬǁǬƼǪǃǰǃǪÐǀÐǀƿǀǯǭǪǃǪÐǮƻǯǰǪǃǮǫǭǪ ÐǯÐ͟͠ǬǫǉƿǲǮƽǃǪÐ
ǭǱǲǃǎ ÐǯÐǫǉƿǂǮƾǃǮǯǰÐƿǪÐǯǉǆǬǰǪǫǪǃǬÐǃǪÐ͠ǪƻǮǰǪÐǯǉǯÐǯǭǀÐ
͟͠ǀǭǁǍǆǬǃǀǎ ÐǪǭǰǀǫǃǀÐƿǪǃǀǂǪǃǀǎÐǯ͠ǬƽÐ͟͠ǀ͠ǮƽǪǰǪÐǀǁǀÐ
͠ǬǁǪǭǯǀ͠ǪǈǀÐǦǤǜÐ͟͠ǮǅǬƽǱ͠ǀÐ ÐǝǪǇǬǰǮÐǂǬ͠Ǯ͟͠ǀǎǰǀǬÐ
ǈǬÐƻǉƽǬÐǃǬ͟ǮǫǰǮ͠ǀǂǮÐ͟͠ǬƾǀǫǎǫǪǃǬÐƿǪÐǯǁǱƾǀǰǬǁǀǰǬÐǃǪÐ
ǭǮǂ͟ǪǃǀǎǰǪ
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Õîòåë Ðèëà 

Капацитет на залите

Местоположение: Хотел Рила е разположен в сърцето
на първия български ски курорт Боровец (1350 м), в подножието на ски пистите. Новостите, които хотелът ще
предложи на своите гости след ремонтa от 2015 година,
са: голям СПА център с разнообразие от процедури и релакс зона, бар “Панорама” с уникален изглед към пистите,
най-големия и модерен нощен клуб в Боровец, както и
впечатляващ конферентен център с напълно оборудвани зали, подходящи за различен сетинг, дневна светлина,
техническо оборудване и кетъринг от най-висок клас.
Настаняване: Хотел Рила разполага с 257 броя двойни
стаи и 266 студиа – семейни помещения, подходящи за
настаняване на до 4-ма души. За търсещите по-луксозно
Конферентни
зали

Етаж

Дължина
в метри

Широчина
в метри

Височина
в метри

Захарий Зограф
0
13,5-15,5
13,5
3
Боровец
0
7*
7,1
3,2
Мусала
0
14,2*
7,1
3,2
Пирин
-1
14,2
9,7
3
Балкан
-1
10,3
7
3
Витоша
-1
9,8
6,5
3
Рила
0
29.8-34.8*
18,8
5-9
* възможност за обединение, **възможност за разделяне на 18-и метър

настаняване хотелът предлага 2 апартамента и 2 мезонета, както и 9 помещения на най-високия етаж с още 3
двойни стаи deluxe, 5 deluxe мезонета и 1 президентски
мезонет.
Бизнес и конференции: Хотел Рила е идеалното място
за провеждане на бизнес срещи, конференции и семинари с
модерен информационен център и селекция от осем модерно оборудвани конферентни зали с общ капацитет до
1300 седящи места. Избягайте от шума и хаоса на града
и поканете своите партньори сред спокойствието на
планината.
Заведения: 3 ресторанта, предлагащи разнообразна кухня с модерен алпийски стил и автентична атмосфера.
Обща
квадратура
в кв. м.
194.9 м2
77.8 м2
100.9 м2
136.71 м2
73.21 м2
69.97 м2
503.2 м2

Театър

Класна
стая

U-форма

196
80
112
143
73
56
700

75
36
48
48
30
24
230

46
22
33
30
22
20
n/a

¶ÏÓÆÌ ±ÉÌÁ, ËË ¢ÏÑÏÃÆ×, ²ÁÍÏËÏÃ 2010, ¢ÛÌÄÁÑÉà
TeÌ.: 0750 326 58; 0750 324 41, µÁËÒ: 0750 325 31
Æ-ÍÁÉÌ:rila@rilaborovets.com, www.rilaborovets.com

Заседателна
зала
54
28
38
36
28
24
n/a

Коктейл

Банкет

120
45
65
75
36
36
500

78
38
48
n/a
n/a
n/a
438
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Ïðèìîðåö Ãðàíä Õîòåë & ÑÏÀ 
Местоположение: Разположен в Морската градина
на плажната ивица, само на 15 мин. път от летището
и в непосредствена близост до центъра на града, Гранд
Хотел и СПА Приморец е идеалното място както за съвременния делови човек, така и за модерния гост, който
търси семейна почивка или пълноценен отдих.
Настаняване: 109 стаи и апартаменти, от които 75
Standard Rooms, 18 Deluxe Rooms, 4 Junior Suites, 4 Executive
Suites, 4 Apartments Grand, 1 Premier Suite и 1 Presidential
Suite. Всички стаи и апартаменти са модерно оборудвани с минибар, сейф, сешоар, гардеробна, дигитална
телевизия, интернет достъп. Интериорни решения с
махагон, мрамор, коприна и меки платове.
Конференции: Комплексът осигурява отлични условия
както за провеждане на семинари, презентации, обуче-

ния и други корпоративни прояви, така и за коктейли и
мероприятия от личен характер. 6 конферентни зали с
различни конфигурации, съобразени с нуждите и броя на
клиентите, от 10 до 220 места. Висококачествена техника: екран, мултимедия, флипчарт, озвучаване, кабина
за превод. Гъвкавост при предоставянето на допълнителни услуги.
Заведения: Луксозен р-т “Приморец” в класически стил; средиземноморски р-т „Салини”; лоби бар,
лаундж бар и пиано бар „ Пърпъл”.
Свободно време: СПА и уелнес център на площ от
3000 м2 с вътрешен и външен плувен басейн, био- и арома сауна, парна баня, хамам, солариум, душ виши, релакс
зона, богата гама от масажи и терапии; арт галерия и
пиано бар.

Конферентни Етаж Височи- Размери
Площ Класна
зали
на
стая
Гранд Приморец
1
2.7
23.60/13.00 270
50
Капаци- Зала „Ахело“
1
2.7
17.60/13.00 220
50
тет на
1
2.7
6.00/13.00
50
20
залите Meeting Room
Зала „Бургас“
-1
2.5
16.00/7.00
100
45
Executive Room
2
2.5
8.70/5.70
70
15
Зала „Армани”
1
2.5
7.00/7.00
48
7

Борд
n/a
n/a
20
n/a
n/a
10

Театър
220
160
30
45
15
15

Кок- Обяд/ Клима- Дневна Затъмнетейл вечеря тик светлина
ние
120
100
*
*
*
80
60
*
*
*
20
*
*
*
50
n/a
*
*
n/a
n/a
*
*
*
n/a
n/a
*
*
-

8000 ¢ÔÑÄÁÒ, ÔÌ. „¡Ì.¢ÁÓÆÎÂÆÑÄ“ 2
ÓÆÌ.: +359 56 812345, ÕÁËÒ: + 359 56 812346
e-mail: info@hotelprimoretz.bg, web: www.hotelprimoretz.bg
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Ãðàíä Õîòåë Äèìÿò 

Капацитет
на залите

Местоположение: Гранд Хотел Димят е ситуиран
в центъра на град Варна, в непосредствена близост
до Морската градина. Забележителен с уникалното
си местоположение, хотелът съчетава модерна архитектура и отлични условия за конферентни и банкетни мероприятия, както и за активна почивка и
релаксация.
Настаняване: На разположение на гостите в Гранд
Хотел Димят са 4 единични стаи, 69 двойни стаи и 1
апартамент, разпределени на 11 етажа и предлагащи
спираща дъха панорама към Варненския залив. Дизайнът на мебелите във всички стаи следва архитектурната линия на сградата и е характерен с форми, отбягващи правилната геометрия.
Конференции: Хотелът предлага 3 конферентни

зали за реализиране на успешни корпоративни мероприятия. Всяка от тях разполага с предимството на
естествената дневна светлина. Напълно оборудвани,
залите предоставят възможност за провеждане на
различни събития - конференции, семинари, презентации, обучения, коктейли и др. Капацитетът им варира
от 20 до 220 места и зависи от пространствените
конфигурации - театър, класна стая, П-образно, кръгла
маса или коктейл.
Заведения: Основен ресторант до 120 места, лобибар и рум сервиз са на разположение на гостите.
Свободно време: СПА център Димят - с вътрешен
басейн, оборудван с обособена хидромасажна зона, сауна парк, разнообразни процедури за пълната релаксация на тялото и душата.

Конферентни зали

Етаж

Театър

Класна стая

П-образно

Кръгла маса

Банкет

Коктейл

ЮНИБЛАН

2

220

100

60

70

150

200

РУБИН

2

140

60

30

40

80

100

ПЕРЛА

Мецанин

30

20

10

12

24

40

9002 £ÁÑÎÁ, ÂÔÌ. „«ÎàÈ ¢ÏÑÉÒ I“ 111
ÓÆÌ: +359 (52) 910800, ÕÁËÒ: +359 (52) 910801
e-mail: marketing@dimyat.net
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Местоположение: Построен в уникален архитектурен
стил и разположен в боров парк в центъра на Велинград,
СПА Клуб „Бор“ е единственият хотел с 360-градусова панорама над града.
Настаняване: 87 луксозни стаи, студиа и апартаменти
с телевизор, минибар, баня с вана, сешоар, индивидуални
халати за СПА центъра. Настаняването включва ползване на вътрешен и външен басейни и джакузи с минерална
вода, сауна, парна баня, фитнес, релаксзона, интернет,
паркинг.
Заведения: основен ресторант за 160 гости, механа,
панорамен бар, лоби-бар, басейн-бар, барбекю-тераса с
гледка към Велинград. Механата е особено подходяща за
частни партита до 70-80 гости.
Бизнес и конференции: 2 зали с 20 и 100 места, напълно
оборудвани, голямата е и с дневна светлина. До хотела
има тревна площ, подходяща за тийм-билдинг активности.

Местоположение: Недалеч от парка „Клептуза“, на
река Чепинска.
Настаняване: Най-големият хотел във Велинград със
138 помещения – стаи, ВИП студиа с джакузи и апартаменти, оборудвани с интерактивна телевизия, мини-бар,
баня с вана, сешоар, индивидуални халати за СПА центъра. Настаняването включва ползване на басейн, топило и
джакузи с минерална вода, сауна, парна баня, фитнес, релакс-зона, интернет, паркинг.
Заведения: Най-големият и просторен ресторант във
Велинград с 270 места с тераса-зимна градина с още 100
места. Ресторант-градина със 100 места, особено атрактивна за сватбени тържества или барбекю партита. Панорамен бар с 60 места.
Бизнес и конференции: 3 зали от 40 до 200 места, напълно оборудвани и с дневна светлина. 3 собствени зелени
площи за тийм-билдинги, едната от които е и мини-футбол.

Зала

места
„театър“

площ

размери

височина

„Бор“

100

100 кв. м.

10 х 10 м.

3,20 м.

„Лъджене“

20

35 кв. м.

7 х 5 м.

3,20 м.

£ÆÌÉÎÄÑÁÅ, ÔÌ. „®ÉËÏÌÁÊ ¶ÑÆÌËÏÃ“ 9
²ÏÕÉà, ÂÔÌ. „³. «ÁÂÌÆÙËÏÃ“ 55, ÓÆÌ. 02 480 10 41
É 088 777 26 36, marketing@sirona-bg.com , www.spaclubbor.com

Зала

площ

размери

височина

„Чепино“

места
„театър“
200

200 кв. м.

20 х 10м.

3,30 м.

„Клептуза“

40

49 кв.м.

7 х 7м.

3,30 м.

Зала 3

40

49 кв.м.

7 х 7м.

3,30 м.

£ÆÌÉÎÄÑÁÅ, ÔÌ. „®ÉËÏÌÁ £ÁÐ×ÁÑÏÃ“ 97
²ÏÕÉà, ÂÔÌ. „³. «ÁÂÌÆÙËÏÃ“ 55, ÓÆÌ. 02 480 10 41
É 088 777 26 36, marketing@sirona-bg.com , www.spaclubbor.com
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INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites 

Дължина в
метри

Ширина в
метри

Височина в
метри

Обща квадратура в
кв. м

Класна
стая

Театър

Банкет

Коктейл

Заседателна зала

U-форма

Климатик

Дневна
светлина

2

29

20

3,6

584

230

600

320

350

80

62

*

*

*

Амф. зала Импресия

2

16

4,5

510

-

380

-

-

-

-

*

-

*

8 заседателни зали

2

31
5,815,8

4,5-16

3

34-135

8-40

8-36

*

*

*

8-104 20-110 36-48 40-65

£ÁÑÎÁ 9007, ËË ¨ÌÁÓÎÉ ÐàÒÛ×É, «ÑÁÊÂÑÆÇÎÁ ÁÌÆà, ÓÆÌ.: 052 357180
¯ÓÅÆÌ „°ÑÏÅÁÇÂÉ“: sales@interhc.com, ÍÆÎÉÅÇÛÑ ÒÛÂÉÓÉà: 0892 605 343
www.interhc.com

Затъмняване

Етаж

що за провеждане на кафе паузи, коктейли и др. Залите
предоставят възможност за разделяне на участниците
по групи. Пространствата са адаптивни, естествено
осветени, функционални.
Кетъринг: Иновация в кетъринг обслужването International art breaks™. Новоразработеното меню съчетава вкусови предимства и културни специфики на
4 континента. Разнообразието от специалитети впечатлява и най-взискателните гости.
Заведения: Един основен и два а ла карт ресторанта
представят меню със селектирани специалитети. Безброй възможности за забавление – нощен бар, казино
бар, лоби бар, вариете шоу, Skyfall зона с инфинити басейн.

Бална зала Белини

Конферентни
зали

Капацитет на залите

Местоположение: Разположен на метри от морето,
в сърцето на Златни пясъци. На 17 км от Варна, хотелът предоставя идеална възможност за лесен достъп до
летище, основни транспортни връзки, забележителности. Независимо от повода се насладете на специален и
уникален престой през цялата година.
Настаняване: На разположение са 325 елегантно обзаведени стаи и апартаменти с морски и паркови гледки.
Обзавеждането и размерите на стаите отговарят на
най-високите стандарти в Европа.
Конференции: Конферентният център разполага с
8 заседателни зали, бална зала, амфитеатрална зала с
капацитет от 1400 места. Залите са разположени на
един етаж, обединени от конферентно лоби, подходя-
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Âàêàíöèîíåí Êëóá Ðèâèåðà 
Местоположение: На 17 км от центъра на Варна и 27
км от летището, Ваканционен Клуб Ривиера е комплекс
от затворен тип на морския бряг, заобиколен от вековен парк.
Настаняване: Ривиера предлага настаняване в 493
стилни стаи и апартаменти, разположени в пет хотела от различна категория. Всички стаи са с гледка към
морето, оборудвани с минибар, климатик, безплатен
безжичен интернет, сейф и др. Гостите на комплекса
ползват безплатен паркинг.
Конференции: За своите бизнес гости Ваканционен
Клуб Ривиера предлага 15 климатизирани конферентни
зали с капацитет от 16 до 300 места, включително елеКонферентни
зали
Ривиера
Конферентна
Семинарна
Заседателна
Оазис
Империал
Черно море
Варна
Зала 1
Зала 2
Зала 3

Хотел

Етаж

Ривиера Бийч
Ривиера Бийч
Ривиера Бийч
Ривиера Бийч
Оазис
Империал
Империал
Империал
Империал
Империал
Империал

1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2

Площ в
метри
16 x 11
13 x 11
11 x 8
11 x 8
15 x 13
24 x 6
15 x 8
6x7
6x7
6x7

Обща площ,
кв м
420
178
137
84
99
195
144
120
42
42
42

гантна бутикова зала за частни срещи с морска гледка.
Залите са с пълно техническо оборудване, вкл. кабини за
симултанен превод. Почти всички зали са с дневна светлина.
Заведения: Освен бюфетните ресторанти, Ваканционен Клуб Ривиера разполага и с четири тематични
алакарт ресторанта със собствена атмосфера, изискана кухня и морска гледка, подходящи за официална вечеря,
обяд или коктейл.
Развлечения: SPA център, 3 тенис корта, плажни
спортове. Гостите на комплекса ползват безплатно
фитнес, тенис на маса, чадъри и шезлонги на басейна
и на плажа.

Тип
„Банкет“

Подредба
около маса

Класна
стая

80
60
20
40
90
60

70
45
20
16
50
50
24
14
14
14

80
50
30
30
80
50

300
150
90
30
30
150
70

14
14

14
14

Театрална П-образна

Riviera Holiday Club , 9007 Varna, Bulgaria
tel: +359 52 386 706, e-mail: events@rivierabulgaria.com
www.rivierabulgaria.com

60
40
16
16
45
45
24
14
14
14

Дневна Клима- Затъмсветлина тик
няване
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Ìåëèà Ãðàíä Åðìèòàæ 
Местоположение: Представете си място с неповторима атмосфера и обслужване, където да се отпуснете
и насладите на спокойствието, слънчевите лъчи и морето... Забележително съчетание на море с прекрасен
пясъчен плаж и красив парк. Разположен непосредствено до плажната ивица на курорта Златни пясъци, този
уникален 5-звезден хотел предлага изискана атмосфера,
професионално обслужване и пълен релакс.
Настаняване: За всички, които намират удоволствието в красивите неща, хотелът предлага 727 луксозни помещения със съвременно обзавеждане и дизайн.
Хотелът представя уникалната концепция THE LEVEL,
специално създадена за хотелите на Meliá Hotels&Resorts,
като предлага на своите гости: • THE LEVEL рецепция с
персонално обслужване; • THE LEVEL ресторант; • THE
LEVEL лаундж с уникална панорaмна гледка; • Минибар с
асортимент напитки.

Ресторанти и барове: Мелиа Гранд Ермитаж предлага изхранване със закуска или с пакет „всичко, включено в цената“. Ресторантите и баровете, които са на
разположение на гостите, ще задоволят всеки вкус, в
комбинация с луксозна атмосфера и качествено обслужване.
Конференции и мероприятия: Хотелът предлага напълно оборудвани 8 конферентни и банкетни
зали с капацитет от 10 до 420 души, с естествена
дневна светлина, Wi-Fi интернет. Прилежащите
изложбени площи се простират на 800 кв.м и са на
разположение за организирането на изложения, събития и коктейли. Тераса Пирамида предлага отлична
възможност за галавечеря на открито с прекрасна
морска гледка. Доверете се на нашия екип от професионалисти за успешната реализация на вашето
мероприятие!

Зала

Етаж

Кв.м

Дължина

Ширина

Височина

Коктейл

Театър

Класна
стая

Банкет

Кабаре

Дневна
светлина

Зала ''Ермитаж Балрум"
Зала "Лизимах"
Зала "Саток"
Заседателни зали I, II, III – “Котис”
“Одрис” и “Спартак"
Заседателна зала III – “Орфей”
Зала ''Резос"

Level C
Level C
Level R

372
117
157

20,00
13,00
18,28

18,00
9,11
9,00

3,20
3,40
3.5

300
100
150

420
80
150

128
40
80

160
40
50

96
24
36

да
да
да

Level C

38

9,00

4,00

5

Level C
Level C

76
41

9,00
10,00

9,00
4,10

5
3.5

40

50
25

30
20

30

12

да
да

да

Ë.Ë . ¨ÌÁÓÎÉ °àÒÛ×É 9007, ÄÑ. £ÁÑÎÁ
³ÆÌ: +359 52 394 100 -105 µÁËÒ: +359 52 333 888, e-mail: sales@hermitage.solmelia-bg.com
www.melia.com

58 | EVENTS KIT 2015

Ñîë Íåñåáúð Ðèçîðò 
Конференции: Модерен конферентен център с топла
връзка между хотелите. 7 зали с капацитет от 20 до 500
участници. Мултимедии, екрани, озвучителна техника,
флипчартове, безжични микрофони, интернет достъп.
Зона за кафе паузи.
Заведения: 3 основни ресторанта, предлагащи традиционна българска и международна кухня с тематични вечери. 6 тематични ресторанта. Бар басейн. Лоби и анимационни барове. Диско клуб „Вива” с 450 седящи места.
Свободно време: Аквапарк, закрити и открити басейни, тенис на корт, волейбол, баскетбол, футбол, водни
спортове.Фитнес зала. СПА център за любителите на
СПА и балнеопроцедурите. Нашият екип от аниматори
ще се погрижи за Вашето настроение и ще организира
множество игри и забавления.

Местоположение: „Сол Несебър Ризорт” се намира на
20 мин. от летище Бургас и на 2.5 км от гр. Несебър. Заобиколен от зеленина, разположен на самия морски бряг,
луксозният хотелски комплекс предоставя прекрасни условия за провеждане на Вашата конференция, обучение
или тийм билдинг.
Хотелите предлагат обособен конферентен блок, кухня
за ценители, атрактивен избор от спортни съоръжения,
аквапарк, професионално обслужване и релаксираща атмосфера.
Настаняване: Комплексът се състои от двата 4
звездни хотела „Сол Несебър Бей” и „Сол Несебър Маре”
и 5-звездния „Сол Несебър Палас”, разполагащи с общо 984
изискано обзаведени стаи и апартаменти. Панорамна
гледка. Безплатен Wi-Fi достъп.
Зали

Етаж

Площ в
кв.м

Височина в Размери в
метри
метри

Коктейл

Театрална

Класна
стая

Банкет

U-shape

Дневна
светлина

100

Да

Нептун

Р

500

4

18/29

300

500

250

250

Анхиало

П

100

4

20/5

80

-

-

70

Раковина

Р

24

4

6/4

-

20

8

-

-

Не
Не

-

Русалка

Р

24

4

6/4

-

20

8

-

-

Морска звезда

Р

54

4

6/9

-

40

25

-

-

Не

Сигма

Р

54

4

6/9

-

40

20

-

-

Да

Анимационна зала Бей

П

120

4

12/10

80

100

50

-

50

Да

Анимационна зала Маре

П

120

4

12/10

80

100

50

-

50

Да

8230 ÄÑ. ®ÆÒÆÂÛÑ, ÂÔÌ. „¡ÔÑÆÌÉà“ 7
ÓÆÌ.: (+359) 554 21363, ÕÁËÒ: (+359) 554 21301
sales@nessebar.solmelia-bg.com
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П-образна

Театрална

Обяд / Вечеря

192,6

70

100

100

220

х

Затъмняване

Класна стая

17,80/10,90

Дневна светлина

Подредба
около маса

3

150

х

9

х

9

9

9

9

9

Климатик

Площ в м2

1

Кабаре стил

Размер в метри

Сандански

Коктейлна

Конферентни зали

Височина в метри

фони, флипчарт.
Заведения: С капацитет от 320 места, ресторант
Сандански е идеалното място за лични мероприятия
и фирмени събития.
Средиземноморският ресторант „Ренесанс“ с
капацитет до 80 места предлага разнообразие от
вкусни барбекю и средиземноморски специалитети.
В Механа „Българе“ ще преоткриете богатството на българската кухня и ястията от Балканския
регион. Традиционният ресторант е с капацитет
120 места.
SPA център: Интерхотел Сандански разполага с един
от най-големите SPA и балнеолечебни центрове на
Балканите с термални минерални басейни, сауни, парни бани, фитнес зала.

Етаж

Капацитет
на залите

Местонахождение: Разположен на 160 км от София,
в центъра на Сандански и в непосредствена близост
до градския парк, Интерхотел Сандански Ви предлага
приятна обстановка, удобно и луксозно настаняване,
медицински център, SPA център и много възможности
за почивка и развлечения.
Настаняване: Интерхотел Сандански разполага с 262
стаи и 23 апартамента, разположени на седем етажа.
Обзаведени са с две отделни легла или тип спалня, телевизор, телефон, минибар, сешоар и балкон, както и
24-часов безплатен достъп до интернет.
Бизнес и конференции: Хотелът разполага с 3 конферентни зали с капацитет от 20 до 220 места с възможна различна подредба и конферентно оборудване
– мултимедия, екрани, озвучителна система с микро-

Син салон

1

3

14,66/10,80

161

50

50

50

80

х

100

х

9

Червен салон

1

3

11,27/6,75

75,6

35

35

25

35

х

х

х

9

www.interhotelsandanski.bg, reservations@ihsand.com
³ÆÌ. + 359 746/ 311 62, 63, 64, 65; µÁËÒ: + 359 746/ 312 71.
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Местоположение: Радисън Блу Гранд Хотел е разположен в сърцето на културната и търговската част на
град София, в непосредствена близост до сградата на
българския парламент и на пешеходно разстояние от
основните туристически забележителности.
Настаняване: Хотелът предлага 142 стаи и апартаменти и неповторима гледка към златните кубета на
храм-паметника “Александър Невски”.
Просторните и елегантни стаи разполагат с работен
кът, безплатен високоскоростен интернет, телевизор
с LCD екран, сейф, минибар и просторна мраморна баня,
оборудвана с вана и душ-кабина.
Бизнес и конференции: Напълно обновеният конфе-

Конферентни зали
Капаци- Бална зала
тет на
залите Лаундж бар

Етаж

Мецанин
Мецанин
Конферентна зала I Мецанин
Конферентна зала II Мецанин
Конферетна зала III
Мецанин
Ресторант „Студио” Мецанин

рентен център предлага бална зала и три конферентни
зали със съвременен дизайн, модерно техническо оборудване и безплатен интернет. Балната зала е с максимален капацитет от 240 делагати за конференция и
260 гости за коктейл.
Бизнес услуги: На разположение на гостите е бизнес
лаундж с дизайнерска атмосфера и произведения на съвременното изкуство и модерно оборудване.
Заведения: Ресторант „Студио” предлага стилен интериор, колекция от съвременно изкуство и кулинарни
специалитети и е предпочитан за организиране на официални вечери и коктейли.

ПодТеа- Обяд/ Кок- КаВисоПлощ редба Класна U-shape трал- вече- тейл- баре
чина в вРазмери
2
около
метри
в
м
стил
на
ря
на
метри
маса стая

3.6
2.75
2.5
2.5
2.5
2.5

19.5/15.9
275
8.4/8.7
7/6
12/8.35
n/a

290
275
65
60
94
190

90
n/a
26
16
24
n/a

140
n/a
20
15
40
40

80
n/a
26
14
20
26

230
n/a
35
30
50
60

160
50
16
14
32
112

260
75
26
15
36
120

²ÏÕÉà 1000, ÐÌ. „®ÁÑÏÅÎÏ ÒÛÂÑÁÎÉÆ“ 4
ÓÆÌ.: +3592 9334 334, ÕÁËÒ: +3592 9334 335
Email: info.sofia@radissonblu.com, www.radissonblu.com/hotel-sofia

75
n/a
n/a
n/a
20
40

ЗаКли- Дневна тъмма- светняватик лина
не

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
n/a

*
*
*
*
*
*
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Ïàðê Èí Ñîôèÿ 
Местоположение: Парк Ин София, очарова гостите си
с интересния си дизайн, наподобяващ бароков замък. Разположен само на 4 км от центъра на града и на 10 км. от
летище София, хотелът е идеален за посещаващи столицата по работа или развлечение. Парк Ин се намира в
луксозния квартал „Лозенец“, в приятната атмосфера
на зеленина и цветя.
Настаняване: Хотелът разполага със 77 стаи и 18
апартамента за дългосрочно настаняване. Гостите могат да избират между комфортни стаи и едностайни
или двустайни апартаменти. Всички стаи са обзаведени
с удобен работен кът и индивидуален климатичен контрол. Предлагат се закрит и открит паркинг, безплатен безжичен интернет в цялата сграда, богата закуска
на блок-маса в изискания ресторант на хотела. Гостите

Капацитет на
залите

ПодВисо- РазмеКонферентни
Площ редба
Етаж чина в ри в
2
зали
около
вм
метри метри
маса

Класна
стая

могат да се насладят на свободен достъп до СПА, фитнес център и закрит отопляем басейн.
Бизнес и конференции: Хотелът разполага с две конферентни зали с дневна светлина и с капацитет до 90
души в амфитеатрална наредба. Зала „Сердика” е оборудвана с 3 вградени кабини за симултанен превод. И в
двете зали се предлага пълно техническо оборудване. В
непосредствена близост до залите се намира лоби-барът, който е подходящо място за провеждане на кафе
паузи, коктейли и тържества.
Заведения: Ресторант „Грийнвил” има 120 седящи места, където можете да се насладите на елегантната обстановка под стъкления му покрив или да се възползвате
от прекрасната атмосфера на лятната градина.
Ushape

Театрална

Обяд/
Кок- Кабаре Клима- Дневна ЗатъмВечеря тейлна стил
тик светлина няване

Зала „Плиска”

Лоби

43

32

16

50

*

*

*

Зала „Сердика”

Лоби

80

56

30

90

*

*

*

°ÁÑË ©Î ²ÏÕÉà, 1407 ²ÏÕÉà – ¢ÛÌÄÁÑÉà, ÔÌ. ”¡ÓÁÎÁÒ ¥ÔËÏÃ” 36
ÓÆÌ. +359 2 861 57 00; ÕÁËÒ +359 2 861 57 10
Æ-mail.: Info.sofia@rezidorparkinn.com; www.parkinn.com/hotel-sofia
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ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕВМРИ

ДЕКЕМВРИ

е организатор и домакин на най-големите международни изложения,
конгреси и на всяко значително събитие, което се провежда в София.
Особено ценна част от Центъра е Конгресният център, който
провежда широка гама от тематични събития и предлага ефективни
визуални трансформации на всяка от залите, с които разполага.
Създава нужната обстановка за участници и зрители според техните
изисквания и идеи.
Конгресен център Интер Експо Център разполага с 13 зали, от които
седем са в централната сграда с капацитет от 20 до 350 места, а
останалите шест многофункционални зали се намират на приземен
етаж с капацитет до 2200 души всяка.
Предоставя възможност за провеждане на събитие в няколко
многофункционални зали с капацитет над 5000 души.
Предлага цялостна консултация, комплексно обслужване и
квалифицирана помощ в организацията
на планираното събитие.
1784 София
бул. Цариградско шосе 147
Събития & MICE
e-mail: events@iec.bg
тел.: + 359 (2) 9655 205, 4013 205
Изложбена дейност
e-mail: exhibitions@iec.bg
тел.: + 359 (2) 9655 281, 4013 281

