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Повече събития
и увеличаващи се
бюджети през 2018 г.
Целта на компаниите е да разкажат история,
която посетителите да съпреживеят
Сирма Пенкова
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А

Ако трябва да опишем
с една дума събитийния сектор в България
през изминалата година, тя
несъмнено ще бъде изживяване. В желанието си компаниите да изградят силна връзка с
потребителите си, да бъдат
по-близо до тях и да им дадат
допълнителна стойност те
все повече се насочват към
т.нар. experiential marketing,
или маркетинг на преживяванията, около който изграждат събитията си.
Това може да бъде постигнато чрез използване на
нови технологии като VR и
AR (виртуална и обогатена
реалност), избор на нестандартни локации, фокус върху креативно съдържание
или вплитане на неочаквани участници в събитието.
Всичко това обаче би загубило част от стойността си,
ако не бяха социалните мрежи, които освен платформа
за разпространение на покани до многобройна аудитория
са и ценна част от популяризирането на събитието чрез
споделяне на информация от
първо лице, а именно от посетителите му.
СИЛНО ПОЛУГОДИЕ
Играчите на пазара са категорични, че първото полугодие на 2018 г. е едно от
най-силните за пазара на събития. Основателите на SEG
(Special Events Group) Невена
Тодорова и Калоян Тодоров
разказват, че в началото на
годината очакванията им са

били по-скоро за спад откъм
провеждането на големи събития вследствие на председателството на Съвета на
ЕС и запълнения капацитет
на хотелите. „Изненадващо
обаче имаше много корпоративни събития заради многото гости в България по това
време. Покрай европредседателството държавата става атрактивна за всички видове съпътстващи бизнеси
и стотици организации в ЕС.
Заявките при нас пристигаха
буквално седмица преди провеждането на събитие, заради което и имаше момент, в
който бяхме наели техника
от цяла Европа, за да можем
да ги обслужим“, коментира
Невена Тодорова.
От SEG отчитат ръст от
40% за първите 6 месеца на
2018 г. в сравнение със същия
период 2017 г., като уточняват, че през последните години този ръст обичайно е
варирал между 10 и 15%.
Годината е динамична и
за „Интер експо център“,
където се провеждат редица локални и международни
събития. По думите на директора „Събития и MICE
(MICE Мeetings, Incentives,
Conferences and Events)“ Йоан
Младенов, ако предходни години центърът е отчитал
традиционно ръст между 20
и 30% в броя на проведените
събития, през 2018 г. ръстът
надхвърля този от всички
предходни години.
От 121 agency също са категорични, че през 2018 г. >4

По-внимателни сме,
когато предлагаме
събития. Дали е
значимо, дали ще
доведе до желаните
резултати, има ли
алтернатива на
това събитие, с
която ще постигнем
по-добри или същите
резултати с помалък ресурс, както
финансов и човешки,
така и времеви.
Мария Гергова-Бенгтссон,
собственичка и управляващ
директор на PR агенцията
United Partners
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Рекламодателите
са мотивирани да
организират повече
и по-интересни
събития, като
основна цел при
тях е създаването
на преживяване,
което може да бъде
споделено със снимка,
видео, пост.
Гергана Иванова, управляващ
партньор в The Smarts

събитийният пазар осезаемо се е разраснал, като според управляващите партньори в агенцията Теодора
Бунчева и Геновева Андреева
много брандове на пазара пренасочват комуникационните си бюджети към събития
и преживяване, най-често за
сметка на инвестициите им
във външна, печатна и банер
реклама.
Въпреки ръста на пазара
все пак преобладаващи остават малките нишови професионални събития, докато
по-мащабните остават на
заден план. В портфолиото
на SEG например малките събития заемат 50%, средните 35-40%, а големите едва
10%. „Нарастването на броя
събития на пазара е обусловено от разрастването на
значението на общностите, за които се организират
специфични събития“, коментира Ружа Загорска, изпълнителен директор на Site Media
Consultancy.
Малките събития обаче
според Александър Христов,
управляващ директор на PR
агенциятa „Параграф 42“,
част от The Smarts, дават
възможност за по-добро таргетиране и достигане до найценните потребители.
Моника Симеонова, стратегически директор в NEXTDC, очертава и няколко типа
профилирани събития за различните сектори и публики,
които са набрали популярност през последната година.
Това са музикални събития,

дигитални или технологични,
кулинарни и културни, семейни, спортни, образователни и
социални събития. Според нея
малките брандове все още не
инвестират в събития, а достигат чрез традиционните
медии до потребителите си.
ПЛАВНО УВЕЛИЧЕНИЕ
НА БЮДЖЕТИТЕ
Компании от големите сектори като фармацията, цигарената индустрия, IT и
банковия сектор традиционно инвестират най-големи
бюджети в провеждането
на събития. „За компаниите в някои от тези сектори
част от рекламните канали
подлежат на рестрикции и
съвсем логично те разпределят по-голям дял от годишните си бюджети към събития“, казва Загорска. Поради
тази причина и в допълнение
на силната конкуренция всяка
година компаниите се стараят да надградят събитията
си и да предложат нещо ново
на гостите.
П о д умит е на Н е в ена
Тодорова средно между 10 и
15% увеличение в бюджетите има в банковия и IT сектора, a във фармацевтичната
индустрия ръстът в инвестиции достига 30%. По наблюденията на 121 agency на
пазара ни по-ниските бюджети обикновено варират
около 20 хил. лв. и 30 хил. лв., а
високите между 150 хил. лв. и
250 хил. лв.
Христо Петков, акаунт директор в NEXT-DC и управля-
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ващ директор в The Kontakt,
пък забелязва и друга тенденция на пазара, а именно
бюджетите за единично събитие на компаниите намаляват за сметка на организирането на повече събития
през годината.
„По-внимателни сме, когато предлагаме събития. Дали
е значимо, дали ще доведе до
желаните резултати, има ли
алтернатива на това събитие, с която ще постигнем
по-добри или същите резултати с по-малък ресурс, както финансов и човешки, така
и времеви“, коментира Мария
Гергова-Бенгтссон, собственичка и управляващ директор на PR агенцията United
Partners.
ДА СЪПРЕЖИВЕЕШ
СЪБИТИЕТО
„Брандовете все повече виждат желанието на потребителите да имат one-to-one
преживяване с марката, това
е и най-лесният начин един
бранд да потопи потребителите си в своя свят и да
им разкаже от първо лице историята си“, е мнението на
Христо Петков, което до голяма степен се припокрива с
това на останалите специалисти от събитийния бранш.
Ключовата дума на 2018 г. е
преживяването и по всичко
личи, че това няма скоро да
се промени.
Според проучването
EventTrack на EventMarketing
през 2018 г. събитията и преживяванията са основна част

от интегрираните кампании при 84% от брандовете,
a 65% от потребителите купуват продукт, след като са
присъствали на събитие или
преживяване, свързано с марката.
„Все по-често говорим за
преживяване, за създаване на
уникални моменти с марките.
Заради социалните медии и
интернет днес едно интересно и вълнуващо събитие
може да бъде споделено и видяно от много повече от присъстващите там. Това мотивира рекламодателите
да организират повече и поинтересни събития, като основна цел при тях е създаването на преживяване, което
може да бъде споделено със
снимка, видео, пост“, обяснява
Гергана Иванова, управляващ
партньор в The Smarts.
Създаването на близка
връзка с потребителите,
въвличането им в тематиката на събитието и обогатяването на преживяването
им е възможно и благодарение
на новите технологични решения в бранша (виж текста
на стр. 34). Специалистите са
единодушни, че технологии
като виртуална (VR) и добавена реалност (AR), използването на холограми, 3D принтери и дигитални ефекти
стават все по-търсени от
клиентите им. „AR и VR са
отлична възможност реалният и дигиталният свят да
се слеят така, че потребителите да се потопят в историята, която марката >6

Появата на нови
играчи ще доведе
до промяна в
статуквото,
което предполага
размествания
на пластовете в
събитийния сектор.
Йоан Младенов, директор
„Събития и MICЕ“ в „Интер
експо център“
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разказва. 3D принтирането дава възможност за персонализация и позволява на
потребителите да творят
и да се забавляват“, разяснява Геновева Андреева от 121
agency.
По думите на Калоян
Тодоров сред иновациите в
бранша са и холограмният
тип презентации, както и
дигиталният брандинг.
Според Владимир Стефанов,
управляващ директор в All
Channels Activation, компаниите целят да реализират събития, които изглеждат възможно най-малко брандирани.
„Като подход това често се
случва в колаборации с различни артисти, изпълнители и
организации. Така събитието е по-близко и интересно за
публиката, а шансът да влезе в медийния микс на деня се
увеличава многократно“, допълва още той.
Нестандартните локации
също са възможност за компаниите да привлекат вниманието на потребителите
и да ги подтикнат към споделяне на съдържание през социалните платформи. „Преди
време имаше тенденция
сред предпочитаните локации да са моловете и залите
там, сега има оживление около кафенета и фреш барове.
Това като че ли е свързано и
с една по-обща тенденция –
движението от по-формални към по-неформални събития“, обяснява Александър
Христов и добавя, че особено при медийните събития

от формат пресконференция компаниите се ориентират към неформални срещи
с интерактивни елементи.
Събитията за масова аудитория пък използват открити и лесно достъпни локации,
за да могат в тях да се включат и минувачи.
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КЛИЕНТА
В зависимост от вида събитие и повода компаниите си
поставят и различни цели. По
думите на Ружа Загорска при
корпоративните събития
обаче крайните цели си остават едни и същи – позициониране на продукт, услуга, бранд
или компания. „Само подходите се променят, тъй като с
навлизането на социалните
медии потребителите са
„бомбардирани“ ежедневно с
хиляди послания“, допълва тя.
Тази година например един
от най-големите рекламодатели на българския пазар,
А1, заложи на редица събития по повод ребрандирането на телекома, което
логично е довело и до уве-

Въпреки устойчиво
нарастващия
пазар според
специалистите едно
от най-големите
предизвикателства
в бранша за поредна
година остава
липсата на квалифицирани кадри.

личение на бюджетите им.
„Официалното представяне на А1 беше разделено на
две, за да покрие две важни
за нас публики – медии и служители. В него бяха вплетени
технологии и визуални ефекти. Използвахме например
холограма на огромен екран“,
разказва Илияна Захариева,
директор „Корпоративни
комуникации“ в А1.
Основните типове събития на телекома са насочени към медиите, клиентите
и служителите им. „За медиите понякога търсим отразяване на нов продукт или
услуга, от една страна, подобряване разпознаваемостта
на нашия бранд, от друга, или
просто неформално общуване. За клиентите обикновено
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Все по-голямо място в
събитийния сегмент ще се
заема от нестандартните
фестивали и Street food
форматите

работим в посока отново комуникиране на нови продукти
и услуги, но и нетуъркинг с лоялните ни клиенти. Сред целите на събитията, организирани за нашите служители,
са да ги поставят в различна
от работната среда, да ги
вдъхновят да следват ценностите на А1 Group, да отличат най-добрите в работата и др.“, обяснява Захариева.
Вътрешните събития от
A1 си организират сами, а за
медийните си партнират с
PR агенция. По-големи корпоративни или BTL проекти пък
организират с помощта на
агенции с голям опит в сферата.
За IKEA пък най-важният
фактор при организирането
на събитие е да поднесат ин-

тересно и ангажиращо съдържание на гостите. „Разбира
се, проследяваме обема на
публикациите, споделянията
и достигнатата аудитория
в онлайн каналите, както и
обратната връзка от гостите ни, която е много важна за
нас“, казва още Йоана Цонева,
маркетинг мениджър в IKEA.
Тя допълва, че за всички събития компанията разчита на
комуникационните агенции,
които избират подизпълнителите съобразно проектите, идеите и целите на кампаниите им.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В СЕКТОРА
Въпреки устойчиво нарастващия пазар според специалистите едно от най-големите предизвикателства
в бранша за поредна година
остава липсата на квалифицирани кадри. Този проблем
от SEG решават с организирането на вътрешна академия за техници и дизайнери,
които, след като бъдат обучени, започват работа в дружеството.
Въпреки че локацията е сред
най-важните елементи >8
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Street food
културата, както
и нестандартните
фестивални
формати щe заемат
все по-голямо
място в нашия
сектор. Освен за
масовата публика
те са интересни
и за клиентите,
тъй като дават
възможност за
таргетирана
комуникация и
присъствие, което
отива отвъд
стандартния
подход.
Мария Николова, управляващ
директор в All Channels
Activation

за организиране на събитие,
по думите на управляващия
директор на All Cahnnels
Activation Мария Николова в
София има твърде малко пространства, в които може да се
организира събитие за голям
брой хора. „Съществуващите
такива са познати и изтъркани до болка, а в същото време
ползването на нестандартно пространство е свързано
с по-голяма инвестиция от
страна на клиентите, което
винаги е от решаващо значение“, допълва тя.
Според Моника Симеонова
пък заради нарастващия брой
събития на пазара има опасност брандовете да се объркат и загубят в категорията.
„Това би се случило, ако нямат
ясни критерии и стратегия
защо участват на дадени
събития независимо от мащаба им. В тази връзка всеки
бранд трябва ясно да дефинира вътрешно своята мисия
и стратегия, както и всички
таргети, които си поставя,
за да има ясна преценка кое събитие е подходящо и кое не за
него. Безразборното спонсорство и присъствие не е препоръчително“, съветва тя.
Като предизвикателство
на българския пазар Гергана
Иванова очертава и привличането на гости за събитията,
които стават все повече, а
хората – все по-взискателни.
КАКВО СЛЕДВА
Браншът е единодушен, че
събитията ще продължат
да бъдат предпочитан ко-

муникационен формат от
компаниите за достигане на
аудиторията им, а броят и
разнообразните им формати
ще се увеличават и през следващата година. Нещо повече
- през следващите две години на пазара ще се появят и
два нови хотела от веригите Hyatt и Mariot, което ще
увеличи избора за локации
при провеждане на събития.
„Появата на нови играчи ще
доведе до промяна в статуквото, което предполага размествания на пластовете
в събитийния сектор. Тази
тенденция важи както за
сегмента на локации и доставчици на услуги, така и
в сегмента на клиентите с
фокус в организиране на сериозни събития“, казва Йоан
Младенов от „Интер експо
център“. Той допълва, че центърът през 2019 г. ще инвестира в изграждането на
по-атрактивна за клиентите услуга чрез предоставяне
на допълнителни и модерни
технически средства и съоръжения.
Ружа Загорска е категорична, че пазарът ще расте като
брой събития и като общи
бюджети. „Значението на
съдържанието и преживяването ще нараства, защото
те привличат истинските
общности и градят лоялните последователи“, казва
още тя.
По думите на Гергана
Иванова през 2019 г. ще продължи тенденцията на периодично повтарящите се

събития, което дава възможност за натрупване на ползи за бранда или компанията.
„Така събирането на гости и
участници става също все
по-лесно именно защото събитието вече е познато и е
добило някакъв собствен авторитет.“
Ключовата част от комуникационния микс очаква да
останат събитията и Мария
Гергова-Бенгтссон. „Те са една
от малкото възможности в
един доста дигитален живот, който живеем, за създаване на преживявания и срещи на живо с целевите групи
на една марка или организация“, допълва тя.
Според Мария Николова
street food културата, както и нестандартните фестивални формати щe заемат все по-голямо място в
сектора. „Освен за масовата
публика те са интересни и за
клиентите, тъй като дават
възможност за таргетирана
комуникация и присъствие,
което отива отвъд стандартния подход“, казва тя.
„С всяка изминала година
хората, които организират
събития, мислят не само за
опаковката, но и за съдържанието. Професионалистите
си научиха урока и знаят, че
ако нямат да кажат нещо
важно, не е нужно да харчат
луди пари за помпозни церемонии и конференции – има
много канали за комуникации
и събитията са само част
от тях“, казва в заключение
Илияна Захариева.

NEW EVENT
представлява широкоспектърна
агенция,
специализирана в управление на събития. С екип от вдъхновени, креативни и всеотдайни
професионалисти, агенцията си
поставя за мисия да предостави бизнес
идеи, да подобри и развие дейностите и
брандовете на клиентите си.
Имате ли визия за това как ще изглежда вашето
мероприятие и къде ще се състои? А знаете ли как
да поканите гостите си и какво ще им предложите?
Ние ще ви помогнем с отговорите на тези и всички
други въпроси. Стратегията, която изградихме в рамките на дългогодишен опит, ни доказа, че е от изключителна важност индивидуалният подход при организиране на събития за нашите клиенти.
Без значение дали това е конференция, семинар или
фирмено парти, визията за организиране на мероприятия винаги се създава съобразно ценностите на
клиента и на база дългогодишния опит на екипа.
Ключовата съставка от успешния микс на NEW
EVENT, който гарантира още и още предстоящи събития, е екипът. В процеса на организиране на събитията участват експерти, които са отговорни за безупречно протичане на всички логистични процеси и
дейности.
За нас работата по предстоящи събития, независимо дали са конгреси, срещи на високо равнище, тиймбилдинг или личен повод, не е от 9
и до 18 ч. Ние сме висококвалифицирани
специалисти, които в същото време
остават отдадени ентусиасти и визионери, за които всички предстоящи събития са лични
проекти, изискващи
пълно себераздаване.

www.newevent.bg
email: office@newevent.bg
София, ул. “Кузман Шапкарев” №1, ет. 4
телефони: +359 887 861840
+359 2 494 94 84; +359 2 494 94 89

съдържание от

Първите работещи
офиси клас А
в Бургас са
в „Смарт център“

П

През 2016 г. „Планекс“ завърши изграждането на модерен бизнес комплекс от смесен
тип в Бургас – „Смарт център“. Калина
Ченгелиева, управител, разказва повече за сградата, която спечели втора награда за „Технологична
бизнес сграда на годината“ на престижните отличия Innovation, Technology & Sourcing Awards 2017
и отличие в категория „Инвеститор на годината“ на наградите на Imoti.net за 2017 г.
Разкажете ни повече за сградата и нейните предимства?
- Основните предимства, заложени в „Смарт“, са автономност на всеки офис, гарантираща сигурност на дейността
и комуникациите, възможност
за индивидуално управление на
енергийните разходи, осигуряване на 24/7 режим на работа
с постоянно видеонаблюдение и патрулираща охрана.
Към удобствата са добавени
високоскоростни асансьори,
контрол на достъпа, двойна
оптична свързаност и висококачествени стъклопакети
с много добра редукция на пропусната слънчева енергия.
Офисите са пет етажа тип
оpen space с площи от 150 до
2500 кв.м, което позволява моделирането им според индивидуалните нужди на всеки клиент. Следвайки концепцията,
се обособи зона за обществено
обслужване – заведение за хранене с 200 места, кафе-клуб с

60 места, конферентна зала с
200 места и модерен фитнес
център.
Какъв тип клиенти избират
офиси при вас?
Клиенти, които държат на
комфорта и удобствата на
своите служители, с изисквания към работната среда. Сред
наемателите са едни от водещите куриери - „Спиди“, и
агенцията за недвижими имоти „Капитал естейт“. Тук е и
офисът на “Бългериън онлайн
рисърч”, първата изцяло българска компания в сферата на
онлайн маркетинговите проучвания. Booking.com стъпи в
Бургас именно в „Смарт център“. Магазинът за световни
марки BebemaX също избра нас.
Посрещнахме и „Флекс лоджистикс“ – международна транспортна компания. Ще спомена
още „Бизнес комуникейшънс“,
опериращи в сферата на фондовата борса, и „Съдърланд

глобал сървисиз България“.
Предстои един от най-големите телекоми у нас да открие
300 кв.м офис.
Предвид уникалността на
„Смарт център“ като сграда
в Бургас какви събития се организират при вас?
Предлагаме отлични условия
за провеждане на събития.
Домакинствали сме такива
от национално значение като
Четвъртата годишна аутсорсинг конференция, кръгли
маси от стратегическо значение за развитието на региона
като срещата „Стимулиране
на партньорството между
бизнеса и местната власт“, но
също и множество бизнес ориентирани събития – например
обучение на летищен персонал
на Goldair Handling и локализиране на онлайн резервации на
Booking.com. Всяка сряда домакинстваме и „Училище за бъдещи родители“.
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Кой вид събитие
предпочитат
рекламодателите
От вътрешни, през външни, до
такива за специални аудитории
Весислава Антонова

В

Всичко започва и зависи от самата инициатива или кампания,
за която се прави и събитието, и неизменно трябва да
комуникира към аудиторията, която е валидна за всяка
от тях. „Правим събития, насочени към служителите на
компанията, към клиенти,
към млади хора, започващи
кариерата си, към по-широката група от населението
- 18-60 години, когато говорим за активен начин на живот и балансирано хранене
или такива за марките от
широкото ни бизнес портфолио (включително и към
собствениците на домашни
любимци)“, дава примери мениджър „Корпоративни комуникации“ в „Нестле България“
Нели Ангелова.
Според директора

„Корпоративни комуникации“
във Vivacom Веселка Вуткова
през призмата на нейния
опит най-общо събитията са
три вида: външни, вътрешни
и за специализирани аудитории. Въпреки това формално
разделение най-важното е
техният ефект върху публиката. Вуткова дава пример с
класическо, вътрешно за компанията събитие – като доброволческа акция, обучение
или среща с висшия мениджмънт, то има своите конкретни цели, но в същото
време се явява инвестиция в
корпоративната култура, в
ангажираността на служителите, в набирането на нови
и задържането на опитни
кадри, в разпознаваемостта
и профила на бранда. Едно събитие за външна аудитория
– например представяне на

иновативен продукт или услуга в сферата на телекомуникациите, може да е насочено към потенциални клиенти,
но същевременно работи за
цялостния позитивен имидж
на компанията пред партньори, институции и други
важни публики. „С други думи,
конкретно събитие може
многократно да умножи потенциалната си аудитория.
Това е и още една причина
този формат да става все
по-предпочитан в корпоративните комуникации“, споделя Веселка Вуткова.
Нели Ангелова, мениджър
„Корпоративни комуникации“ в „Нестле България“,
обяснява, че те като компания нямат точно определени
предпочитания към вида събитие, а по-скоро се стремят
към постигане на максимал-
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на адекватност в концепцията му. „Точно в концепцията е нашият фокус и оттам
следват всички технически
детайли и характеристики
на едно събитие“, коментира
Ангелова. Тя обяснява, че компанията избягва общоприети схващания при изработването на едно събитие като
локация, модератор, лица, оформление. „Пример за това е,
че за нас не е задължително
да направим пресконференция или среща с журналисти
в добре познатите за това
зали, а тръгваме от темата
и посланието и след това избираме локация, която отговаря на това послание и може
да допринесе за доброто му
предаване“, казва мениджърът комуникации в „Нестле
България“. Компанията отделя много време при избора

на лице/а, което най-добре да
предаде посланието, директно или индиректно (поддържане на формата и пр.), които невинаги са външни и
популярни лица. „Тръгвайки
оттам, организираме бизнес
събития, в които основният
фокус пада върху качеството
на поднесената информация
както като съдържание, така
и като техническо оформление (доста често с помощта
на външен партньор), но не и
на последно място начина, по
който ще бъде поднасяна от
участващите (изключително много залагаме на предварителната им подготовка,
дори и да имат голям опит)“,
дава примери Нели Ангелова.
Тя обръща внимание, че много комплексни като организация са събитията с масов характер, на открито, с много

локации и участие на лица и
партньори (типичен пример
за „Живей активно!“ събитията), при които обаче ефектът от масовия директен
контакт на аудиторията с
нашата инициатива и послания е най-директен и силен.
Пивоварната компания
Carlsberg пък като цяло разделя събитията си на такива,
свързани с определена тяхна
марка, и всички останали.
„Събитията, които „говорят“ от името на конкретен
бранд, следва да се съобразяват с позиционирането на
бранда и неговото уникално послание към определена аудитория, например, докато за „Пиринско“ това би
бил фолклорен фестивал, за
Tuborg ще е музикален концерт или парти“, обясняват
от Carlsberg. Другите видове
събития, с които се асоциира компанията, са в различни
съпътстващи направления
на бизнеса й като: CSR (корпоративна социална отговорност - бел. ред.) събития
– имиджови и ангажирани с
определена кауза, които позиционират компанията като
отговорен корпоративен
гражданин. „В тях можем да
ползваме нашите брандове
като посланици на каузите,
зад които заставаме, но като
цяло са с корпоративен профил и в Carlsberg това е част
от дългогодишна стратегия,
която наричаме „Нашата
мисия“ (да сме полезни на
обществото и да инвестираме в дългосрочни >14
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нетърговски цели), обясняват
от компанията.
Пивоварната организира и
събития, свързани с местните общности в домашните
им региони – където оперира
техният бизнес, и обикновено са в тясно сътрудничество с местните общини. Друг
формат са медийни срещи –
когато се представят новости в бизнеса, нови продукти,
инициативи, каузи, хора от
екипа. „Внимателно подбираме стандартните кариерни
инициативи от гледна точка на развитие на човешките ресурси. По-скоро търсим
основно студенти, завършили конкретни специалности,
от които бизнесът има нужда в определен момент – от
наши и чужди университети.
Подкрепяме определени кариерни събития, свързани с работодателската ни марка“,
обясняват от Carlsberg.
Докато от козметичния
концерн и водещ рекламодател в сектора „Байерсдорф
България“ залагат основно
на професионалните конференции (за Eucerin), събития
за представяне на нови продукти и кампании.
Веселка Вуткова, директор
„Корпоративни комуникации“
във Vivacom, коментира, че
телекомът се годее основно със събитийни формати
и платформи, които сами са
създали и развили през годините и считат за по-иновативни. Те също правят редица вътрешни събития за
популяризиране ценностите

Не е задължително
да направим пресконференция или среща с
журналисти в добре
познатите за това
зали. Тръгваме от
темата и след това
избираме локация.
на компанията, за насърчаване на открит диалог между
мениджмънта и служителите, за представяне на други
аспекти от корпоративната култура – като етичния
кодекс или технологични постижения. „Целта им е всеки
служител да почувства лично признание за своя принос
за постигнатия резултат и
да се превърне в негов позитивен посланик“, коментира
Вуткова.
При външните събития
един от основните фокуси на
Vivacom в последните години
са такива, свързани с образованието. „Дигитализацията
на образователната система у нас е един от приоритетите ни като компания.
В момента провеждаме една
инициатива в тази посока
– „Образование 4.0“, подкрепена от МОН, Столичната
община, Дигиталната национална коалиция и голяма
медия с национален обхват“,
разказва Веселка Вуткова.
Като част от събитието
се организират кръгли маси
с учители, деца и родители
– „най-важните участници
в образователния процес, за

да разберем от първо лице
какви проблеми срещат те
и как могат да бъдат разрешени с помощта на технологиите“, допълва директорът
„Корпоративни комуникации“ във Vivacom.
От А1 са удоволетворени
от големия брой медийни
събития – пресконференции,
медия пътувания, семинари, неформални срещи и медийни конкурси; събития за
служители – тиймбилдинги,
конференции, спортни надпревари, благотворителни
и доброволчески инициативи; CSR събития – благотворителни балове, церемонии
за награди, спортни състезания, образователни семинари
и кампании; събития за бизнес партньори – представяне на нови продукти и услуги,
неформални срещи с клиенти;
събития, директно насочени
към клиентите – BTL активации, концерти, спортни събития, промоции.
На пазара вече има голямо
разнообразие от събития и
като вид, и като иновации,
но най-основното и важното остава посланието според всички играчи на пазара.
„Важно е дали има какво да
кажеш, как го казваш и кой го
казва. Самата същина на събитията за мен има все побутиков характер, тъй като
аудиториите са доста сегментирани и чувствителни
откъм послания“, коментира
директорът „Стратегически
комуникации“ в агенция APRA
Красимира Христоскова

съдържание от

БИЗНЕС-ХОТЕЛИ AQUA

Иновативно управление
и качествен продукт

П

Павлин
Косев

Повече от 25 години Павлин Косев
работи на мениджърски позиции, а от 16
години е генерален мениджър на хотели „Аква“
- Варна и Бургас. През
2009 г. той открива и
работи за развитието
на апартхотел „Топола
Скайс Голф енд Аквапарк
Ризорт“, който е част
от холдинга на „Експрес
Гаранцион“ ООД, собственик на хотели „Аква“.
От 2017 г. Павлин Косев
е съорганизатор на найголямото туристическо
изложение по българското
Черноморие „ТУР-ЕКСПО
Дестинация Варна”, което събира под един покрив водещи хотелиери,
ресторантьори, туроператори, инвеститори и
много други приятели на
туризма. През септември, тази година, Павлин
Косев бе удостоен с приза
„Мениджър на Балканите
за 2018 г.“ на Balkan Alliance
of Hotel Associations (BAHA).

С Павлин Косев разговаряме за
иновациите в управлението
на хотели в България и какви са предимствата на верига хотели „Аква“, за да бъдат
те вече 16 години едни от найпредпочитаните места за провеждане на събития.
За всеки градски бизнес хотел, е
важно, освен да развива хотелската си част, да акцентира и
върху конферентния и конгресен туризъм. Този бизнес формира голям дял от приходите
на градските бизнес хотели.
В стратегията за развитие
на хотели „Аква“ заложихме на
високото ниво на обслужване,
организация и провеждане на
събития. Внедрихме много иновативни технологии като късофокусен 3D Full HD мултимедиен проектор, интерактивна
конферентна дъска и др. високотехнологични решения, които
правят услугите ни по-модерни и предпочитани от нашите
партньори.
Какви са предимствата на хотели „Аква“ - Варна и Бургас, и
защо те са сред предпочитаните обекти по българското
Черноморие за провеждане на
събития?
Бизнес хотели „Аква“ - Варна и
Бургас, са модерни градски хотели с уникална AQUA визия.
След откриването на първия
хотел във Варна през 2002 г.
той се превърна в предпочитано място за организиране

на всякакви корпоративни събития. Със своите шест конферентни зали (между 14 и 130 места) хотелът е идеално място
за мероприятия от всякакъв характер. През 2005 г. открихме
хотел „Аква“ в Бургас, където
пренесохме същите ноу-хау и
концепция за развитие. С четири конферентни зали и просторен ресторант, хотел „Аква“
- Бургас, е отличен избор - за
корпоративни събития и обучения, конференции и семинари.
Г-н Косев, Вие вече 16 години
сте генерален мениджър на
верига хотели „Аква“, как се
управлява и мотивира професионален екип във време, когато всички коментират липсата на квалифицирани кадри в
туризма?
Формулата на успеха се крие
в добрата организация, комуникацията със служителите,
подход и отношение към тях,
както и не на последно място –
коректност и лоялност. Голяма
част от служителите на хотели „Аква“ работят повече от
10 години при нас. Има и такива, които са част от екипа още
от откриването на първия хотел. Разширихме маркетинговия отдел на хотели „Аква“, за
да улесним нашите клиенти и
партньори, подкрепяйки ги с
професионални съвети.
През 2019 г. хотели „Аква“ ще
посрещат своите гости в напълно обновените си хотели!
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Инвестиция
в развитие
Защо все повече компании и
рекламодатели добавят събитията
в микса си от формати
Весислава Антонова

П

През последните няколко години се очертава една много отчетлива тенденция и тя е все
повече компании и рекламодатели на българския пазар да
добавят събитията в микса
си от формати, през които
да достигат до потребителите.
Според директора
„Стратегически комуникации“ в агенция APRA Красимира
Христоскова комуникационната среда се променя, а хората все повече имат нужда
да бъдат обединени от своите интереси и търсят формати да обменят информа-
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ция. „Именно събитията им
дават възможността не само
да получат тази информация,
но и да станат част от някакво изживяване, каквото
събитието може да им даде“,
отбелязва Христоскова.
ЗАЩО
Спорде един от големите
рекламодатели на пазара,
„Байерсдорф България“, това
се случва заради нуждата от
създаване на доверие, емоционална привързаност и лоялност към бранда чрез личен контакт с лидерите на
мнение – медии, блогъри и
инфлуенсъри. „Високата кон-

куренция и рекламната наситеност правят препоръките (съответно и лидерите
на мнение) все по-важна част
от маркетинг микса“, коментират от козметичния концерн (Nivea, Eucerine).
Според директора
„Корпоративни комуникации“
във Vivacom Веселка Вуткова
тези трендове на увеличаващ се брой събития отразяват нещо, което за телеком
компанията отдавна е важна част от комуникационния
й микс. „Това, което правим
най-добре, е да свързваме хората, а събитията си остават най-автентичният на-
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чин да го постигнеш. Хората
винаги ще се събират заедно,
за да споделят, а днес това
се цени повече от всякога“,
коментира Вуткова. Затова
и по думите й събитията,
които провокират позитивни емоции, са неделима част
от каналите за общуване с
потребителите. От особено значение при избора им е
какво точно се комуникира
чрез тях, съдържанието и посланието им. „Основна цел на
Vivacom и в това отношение
е създаването на стойност за
всички заинтересовани страни чрез иновативни решения
и качествено съдържание“, е

мнението на Веселка Вуткова.
Според конкурентния телеком А1 специалните събития
са инструментът, с който
дадена компания или организация може да се срещне лице
в лице със своите важни публики, да им покаже или съобщи
нещо важно. „И ако някои откриват тепърва събитията
като средство, което може
да им е от полза, А1 вече е на
един следващ етап – да подбере възможно най-точния
тип събитие за конкретната аудитория и да го организира така, че до тази аудитория да достигнат всички
з а л о ж е н и п о с л а н и я “ , >18

КАКВИ ЦЕЛИ СИ
ПОСТАВЯТ КЛИЕНТИТЕ
ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА
СЪБИТИЯ?
> Увеличаване на
познаваемост (при
лансиране на нов
продукт)
> Увеличаване на
продажбите
> Изграждане на
идентичността
> Повишаване на
лоялността
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ИНДИКАТОРИ
ЗА ИЗМЕРВАНЕ
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
НА СЪБИТИЕТО
> Брой контакти с
потребителите
(достигнати на живо
и в социалните медии)
> Продажби
> Процентно изменение
в показатели,
свързани с определени
твърдения за
марката

обясняват експертите в отдел „Корпоративни комуникации“ на телекома.
Те все пак отчитат, че
събитията невинаги са задължителни – в дигиталната ера, в която живеем, има
ситуации, в които една кампания в социалните мрежи
може да ти донесе повече
ползи от едно събитие, при
това на значително по-разумна цена.
КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ
Въпреки това все повече
марки осъзнават ползата
от директното ангажиране
на потребителите, което
води до увеличение на обема
на потреблението на техния продукт или услуга. „Те са
добра възможност за марките да се асоциират с определен lifestyle, контекст или
кауза и да въвлекат директно потребителите в изживяване, свързано с марката.
Присъствието на събитие с
банер и продукт остава незабелязано от потребителите
– 30% от присъстващите не

възприемат рекламни визии
и съобщения“, обясняват управляващите партньори в
121 agency Теодора Бунчева и
Геновева Андреева.
Мениджърът корпоративни комуникации в „Нестле
България“ Нели Ангелова държи да подчертае, че за компанията присъствието на
събитията не е самоцелен
детайл от комуникационен
микс, а такъв, който целенасочено и конкретно надгражда всичко, което инициативата или кампанията
иска да каже и/или достигне.
„Събитието като канал за
комуникация за нас е изключително важно, съчетаващо
директния контакт с аудиторията, която целим, и постигането на максималната
й ангажираност по темата,
за която е организирано, но и
позволяващо да се включат и
лица и организации със сходни
комуникации, вярвания и ценности“, коментира Ангелова.
Като пример за това тя дава
серията събития от календара на инициативата за
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здравословен начин на живот
„Живей активно!“, която се
е развила до национална от
едно отделно събитие през
далечната вече 2006 г.
Сходно с други индустрии,
във високо ангажираната
пазарна среда, характерна
за бързооборотните стоки,
достигането до правилните
хора е съпроводено от непрестанна битка за пространство и внимание, коментират от една от големите
пивоварни компании, Carlsberg
България.
„Събитията предават посланието на марката по различен начин, често в изолация
от конкурентно присъствие
и по този начин печелят повече фокус“, обясняват от
Carlsberg. Според експертите
им в отдел „Събития“ взаимодействието с потребителите също е на по-интимно
ниво спрямо алтернативни
комуникационни канали, тъй
като брандът играе ключова
роля в изграждането на позитивното преживяване на посетителя.

„Именно тази лична интеракция на директна консумация ни позволява да изградим
по-дълготрайни и стойностни връзки с потребителите
си посредством формата“, е
мнението на Carlsberg.
В зависимост от събието
поставените цели могат да
варират. Основното желание в крайна сметка е компанията да подобри имиджа
и продажбите си, както и да
вдъхнови, развие и запази служителите си. „Все по-често
клиентите следят колко хора
интерактират по време на
събитието и шерват различен интересен content (съдържание - бел. ред.) от него.
Затова и нашата цел е винаги да има нещо на събитие-

Чрез специалните
събития рекламодателите правят
клиентите си лоялни
на компанията/
марката.

то, което хората да искат да
заснемат и качат след това
в социалните мрежи“, коментира управляващият директор на All Channels Activation
Владимир Стефанов. Той
дава пример, че традиционно компаниите от сектора
на бързооборотните стоки, банковите институции
и мобилните оператори инвестират най-много в събития. „Събитията най-често
са свързани с лансирането на
нови продукти или услуги на
клиента, вътрешнокорпоративни събития, тип годишнини и коледни партита, и
медийни събития“, обяснява
Стефанов.
Рекламодателите са единодушни, че чрез специалните
събития правят клиентите
на компаниите (марките) лоялни. Според тях това е онази
добавена стойност, която дадена марка например им дава,
и при избор те ще се спрат на
нея. Ето защо клиентите не
се отказват от правенето на
събития и влагат все по-големи бюджети в тях.
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ВИЗИТКА
Кирил Глушков е мениджър
„Събития“ в „Каменица“.
Занимава се с ивент
маркетинг от 15 години и е проследил всички
трансформации, през
които е преминал секторът в този период.

Кирил Глушков, мениджър „Събития“ в „Каменица“:

Събитието е мястото, на което
една марка може да докаже, че
това, което „говори“, е истина
Защо все повече компании и
рекламодатели добавят събитията в микса си от формати?
- Събитията са едни от
най-добрите възможности,
чрез които конкретна компания или марка установява
връзка и директно взаимодейства с потребителите.
Днес потребителите не са
просто консуматори на ин-

формация и съдържание, те
следят и искат активно да
участват в развитието на
любимите си марки, като по
този начин още повече се
идентифицират с тях и се
превръщат в естествени
посланици. Това всъщност
е и основната цел на всеки
бранд, затова е и толкова
важна живата връзка с потребителите. Обикновено по

време на събития посетителите са в по-скоро положително емоционално състояние
или са дошли с очакването да
видят нещо ново и различно. Точно тук идва ролята на
бранда умело да се позиционира и да успее да заинтригува
и предостави допълнително изживяване на аудиторията на правилното място и
в точното време. Това е си-
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гурна предпоставка за силна
и продължителна връзка между марката и потребителя.
Светът е пренаситен от
продукти, послания, промоции, активности, кампании,
реклама. Събитието е единственото място, на което
една марка може да докаже,
че всичко, за което „говори“,
е истина. Това е мястото, на
което продуктът може да се
чуе, опита, види, усети.
До кои клиенти/аудитории
искат да достигнат през
тях?
- Всяка марка търси възможно най-ефективните начини,
за да достигне до максимално
много от своите потребители. Логично спрямо ДНК-то и
стратегията за развитие на
бранда се подбират и събитията, на които той да се позиционира. В идеалния случай
това е събитие, чийто посетител е основен потребител
на продукта. Тук говорим найвече за крайни потребители,
защото именно събитията
са начините, чрез които една
компания достига пряко до
тях. Тази неопосредствена
среща е полезна и за самата
марка, защото по този начин тя опознава по-добре аудиторията си и получава възможността да персонализира
посланията си така, че те да
бъдат релевантни за конкретни групи потребители.
Какви са предпочитаните от
вас видове събития и защо?
- Приоритетно търсим съ-

бития, които се посещават
от любители на бирата.
Имаме разнообразно портфолио от марки, чрез което
се стараем да задоволим и
най-претенциозния потребител на бира, сайдер и бирени миксове. Интересното
е, че всяка марка си има своя
история, характер, фен и ние
имаме важната задача да открием правилното събитие
за всяка от нашите марки.
Това зависи не само от стратегията за развитие на самия бранд, но и от това какво
всъщност търсят и неговите потребители, с какво се
занимават, какво обичат да
правят в свободното си време, кои са комуникационните канали, които използват.
Всичко това като информация ни помага в избора и решенията в какви събития да
инвестираме. Участваме на
различни като формат и големина събития – от градски
до международни, като за нас
по-важното през това време
е първо да предоставим бира
от най-високо качество на
потребителите и след това
да им покажем какво допълнително им носи продуктът.

Ивентите са една
от най-добрите
възможности, чрез
които конкретна
компания да
установи връзка с
потребителите.

Като компания с около 700
служители, позиционирани в
различни части от страната, за нас е много важно да събираме хората, да ги срещаме
с техни колеги и да ги ангажираме допълнително, правейки всички тях да се чувстват
една наистина важна част
от цялото. Ежегодно организираме няколко събития за
служителите ни, като много голям фокус се придава на
събития, свързани с информиране на служителите за
развитието на компанията
и мотивацията им, като например национална търговска
конференция и мениджърска
среща. Освен това приоритет са и собствените ни
външни събития, които организираме – две от най-големите и дългосрочни такива
са социалните инициативи
„Каменица Фен купа“, най-големият и вълнуващ футболен турнир за непрофесионалисти в страната, както
и „Алкохолът е лош шофьор“.
Какъв процент от маркетинговия ви бюджет се инвестира в специални събития?
- Всичко за събитията е
строго индивидуално и зависи от предстоящата година,
стратегията и състоянието
на марките. Няма правилна
рецепта, която да определя
бюджета за събития. Не на
последно място е много важно
и какви събития предстоят.
Интервюто взе
Весислава Антонова
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Какви са тенденциите на
пазара на събития през 2018 г.
Очертават ги представители на бизнеса в България

Shutterstock

Сирма Пенкова
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Събитията се превърнаха в безценно средство за компаниите да достигат директно до своите потребителите и да общуват с тях по нетрадиционен начин. Благодарение
на новите технологии и социалните мрежи събитията вече са достъпни не само за гостите
на място, но и за по-широка публика, която дори
от разстояние може да бъде част от преживяването.
Освен че с всяка следваща година компаниите
организират все по-голямо количество събития,
те разширяват и спектъра от формати и съдържание. Основни продължават да бъдат корпоративните събития и конференциите, които
все повече се дигитализират и с всяка следваща
година целят да надградят представянето си.
Според играчите на събитийния пазар сред тенденциите за 2018 г. е желанието на компаниите
събитията им да интегрират онлайн и офлайн
комуникация, да съчетават дигитален брандинг,
специални ефекти и декор.
Компаниите търсят повече възможности за
спонсорства, които вече не се изчерпват само
до позициониране на лога. Те целят да привлекат
вниманието на гостите със специфично съдържание, добавящо стойност към събитието. Все
повече стават и по-малките събития, които се
организират в рамките на едно основно. Именно
те трайно навлязоха и в ърбън културата, като
по този начин въвличат в преживяването поголяма аудитория, част от която е и една от
най-трудните за достигане група потребители,
а именно millennials.
Специалистите на пазара са категорични, че
събитията стават все по-мащабни, креативни и разчупени, а интересът към тях се засилва.
Event Kit разговаря с мениджъри, които очертават събитийните тенденции на пазара през
последната година, като сред тях са интерактивните преживявания и събитията за създаване и поддържане на общности. За организаторите пък е важно повече от всякога хората
да споделят съдържание и информация от събитията им в социалните мрежи.

ХРИСТО ПЕТКОВ,
акаунт директор в NEXT-DC
и управляващ директор
в The Kontakt
Събитията тип конференции,
както и тематичните имат
най-голям пазарен дял към
този момент. Различните
марки също виждат потенциал и интерес да организират събития за представяне
на нови продукти, модели и
колекции. Брандовете все повече виждат желанието на
потребителите да имат oneto-one преживяване с марката,
това е и най-лесният начин
една марка да потопи потребителите си в своя свят и
да им разкаже от първо лице
историята си.
На световно ниво тенденцията е големите марки да създават собствени събития, или
т.нар. brand-owned events —
културни фестивали, музикални платформи и кулинарни събития.

>
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МОНИКА СИМЕОНОВА,
стратегически директор
в NEXT-DC

ИЛИЯНА ЗАХАРИЕВА,
директор „Корпоративни
комуникации“ в А1

ЙОАНА ЦОНЕВА,
маркетинг мениджър
в IKEA

Все по-разпространено е големи брандове да влизат на събитие като спонсор в опит
да достигнат до различна или
нишова таргет група. В тези
случаи те трябва да предложат по-специално контекстуално преживяване на гостите
на събитието, за да не останат „в сянка“ и да присъстват
единствено с лого или продукт. Това може да бъде под
формата на интерактивно
преживяване например.
Като световни тенденции
се забелязват back-to-basics
и кулинарни събития, които
залагат на локален вкус или
продукт.

Трайна тенденция е, че през
последните години българите получават възможност да
присъстват на все по-мащабни мероприятия. Независимо
дали говорим за културно,
спортно, корпоративно или
някакво друго събитие, хората по един или друг начин
стават свидетели на все поинтересни проекти и това
със сигурност повишава очакванията им. Това се случи заради повечето възможности
за пътуване извън страната,
а и защото България започна
да приема все по-значими събития.

С развитието и все по-силното потребление на дигиталните канали имаше очаквания събитийният сектор да
се свие, но според мен се случи
точно обратното. Ако в миналото потокът на комуникация беше едностранен - от
страна на водещия към публиката на събитието, сега събитията имат за цел да вдъхновяват и ангажират хората на
място да споделят в онлайн
пространството по най-разнообразни начини.
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ТЕОДОРА БУНЧЕВА
И ГЕНОВЕВА АНДРЕЕВА,
управляващи партньори
в 121 agency
Основната тенденция е свързана с преживяванията, или
т.нар experiential marketing.
Нагласите на потребителите се променят. Новите поколения Millennials (хората на
възраст между 19 и 34 години
– бел. ред.) и Gen Z (родени в
края на 90-те години на XX век
и първите години на XXI век)
са по-скептични, не вярват
лесно на обещания – нито на
политиците и медиите, нито
на марките. Те влагат парите,
които печелят, в преживявания. Затова и в последните
няколко години усилено се говори за experience economy.
„Преживяване“, а не „притежание“ е ключовата дума за
тези поколения. Не е случайна
появата на категория Brand
Еxperience на Cannes Lions и на
Euro Effie.

РУЖА ЗАГОРСКА,
изпълнителен директор
в Site Media Consultancy

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ,
управляващ директор
в All Channels Activation

Основната тенденция, която
определя сектора на събитията, е Community брандинг, т.е.
организиране на събития за
създаване и поддържане на
общности. Тази тенденция
продължава от предходната
година, но вече е доста поотчетлива. Традиционни събития, насочени към едни и
същи целеви аудитории, вече
се обединяват, за да оптимизират бюджетите и да направят по-ефективни посланията. Компании, общности и
организации се обединяват, за
да постигнат общите цели.
Споделяне на знание, общи каузи и време, прекарано заедно,
и нетуъркинг – това са посоките, в които ще виждаме все
по-широка гама събития.

Интересна тенденция е, че
все повече агенции за организиране на събития се ориентират към създаване на свои
собствени продукти, които
да им генерират автономност от пазара и клиентите. Дигиталните технологии също вече са неразделна
част от преживяването преди и по време на събитието.
Ако нещо не е отразено в социалните мрежи, то не се е
случило. Затова е важно още
по време на измисляне на
концепцията да се запитаме - има ли нещо, което бих
снимал и шернал на това събитие. Клиентите търсят
нови и нестандартни начини
за достигане до публиката и
нейното впечатляване. През
технологични решения, локации, изпълнители и др.

снимка Надежда Чипева
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Борислав Велков:

Благодарение на
председателството интересът
към НДК се засили многократно
Председателят на съвета на директорите
на НДК разказва за развитието на двореца след
най-голямото конгресно събитие в България
Каква беше последната година за НДК?
- За НДК изминалата година премина под
знака на подготовката, организацията и
провеждането на първото българско председателство на Съвета на ЕС. Най-голямото

предизвикателство беше как в рамките на
провеждането на около 300 събития от политическия календар на председателството да
съчетаем функционирането на регулярната
и традиционна културна, конгресна и излож-
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ВИЗИТКА
Борислав Велков има дългогодишен опит
в областта на рекламата, маркетинга и
управлението на зали. Активно се е занимавал с развитието на развлекателна и
спортна инфраструктура в страната.
Участвал е с експертна помощ в разработването на „Арена Русе“, „Арена Бургас“,
„Арена Колодрум“ - Пловдив, и е консултирал проекти на Софийската филхармония.
През 2011 г. става част от управленския
екип на „Арена Армеец“ - София“, а шест
години по-късно заема длъжността председател на съвета на директорите на
НДК. Под негово ръководство преминава
организацията на българското председателство. Разговаряхме с Борислав Велков
за отражението на най-голямото конгресно събитие в България върху НДК като
място за провеждане на събития и последвалата посока на развитие на двореца.

бена дейност на по-малките, но много важни
културни пространства като Литературен
клуб „Перото“, ДНК, „Театър Азарян“ и др.
Председателството определено повиши
нивото на НДК във всяко отношение и основната ни задача в момента е как по най-добрия
начин да се възползваме от това в полза на
културата и развитието на НДК като модерна културна и конгресна инфраструктура.
Как се отразиха на НДК промените и ремонтите? Клиенти от кои индустрии успявате
да привлечете вследствие на тях?
- Ремонтираните зали и фоайета на НДК,
новата модерна озвучителна, конгресно-конферентна и видеотехника, новата преводаческа система, повишеното ниво на сигурност
в сградата, повишената квалификация на екипите на НДК – от всичко това най-много ще
спечели културата, защото съвременните

събития в тази посока изискват високо и безупречно обезпечаване.
Медицинската, фармацевтичната индустрия, икономическият и строителният сектор, IT секторът, градската култура, екоорганизациите, рекламният сектор също са сред
тези, които предпочитат и припознават НДК
като своя локация. Мултифункционалността
е един от съвременните начини за развитие
на подобни културни центрове.
НДК е огромна културна инфраструктура,
чийто капацитет към момента не може да
бъде задоволен само от локалния пазар. Ето
затова ние се оглеждаме в регионален и европейски мащаб.
След провеждането на председателството
на Съвета на ЕС в НДК засили ли се интересът
към мястото?
- Председателството беше безпрецедентен маркетинг, който засили значително интереса на най-различни сектори към провеждането на събития в НДК.
В момента наблюдаваме сериозно покачване
на заявките за събития от всякакъв характер.
Само през октомври в НДК ще се проведат 124
събития. От тях 102 са културни събития и 22
са корпоративни, икономически, политически
или със социална насоченост.
Наблюдаваме и повишен интерес към обновените зали от страна на събития, които носят голяма имиджова стойност, като
например церемонии по връчвания на награди,
чествания и др.
Кои проекти ще бъдат фокус за развитие
на НДК за обособяването му като пространство за провеждане на разнообразни събития?
- Акцентираме върху развитието на нашия
продуцентски център и имаме амбицията
да навлезем по-активно на пазара на продуцирането на големите концерти във всички
жанрове – поп, рок, класика.
Развиваме и нови публики на Литературен
клуб „Перото“, където освен качествени >28
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литературни събития ще продуцираме и музикални събития, както и събития, насочени
към детската аудитория. Виждаме потенциал
в детската, младежката и фамилната аудитория и натам сме насочили усилията и на
културния проект „Театър Азарян“. Това не е
репертоарен театър, не получава субсидия и
в същото време е отворена сцена, която развива разнообразни театрални спектакли и
дава сцена за изява на млади театрални екипи.
ДНК, пространството на НДК за съвременен танц и пърформанс, също е важна инвестиция в развитието на културната среда
в България. Екипът на ДНК партнира много
успешно с български и международни фондации, с културни институти и ценители на
танцовото изкуство в България и Европа и др.
По време на председателството разработихме и т.нар. ВИП вход като новата външна
открита сцена на НДК. Освен за концерта за
закриване на председателството мястото
от тогава бе ползвано неколкократно от големи клиенти, като например bTV, за партита и корпоративни събития. Възнамеряваме
догодина да го превърнем в модерната открита фестивална локация и открита сцена
на София и да го предоставим на млади групи
и изпълнители за летни вечерни концерти.
Увеличиха ли се събитията в НДК тази година
в сравнение с предходната?
- Има ръст с близо 20% на заявките за събития за периода октомври - декември 2018 г.
спрямо същия период през 2016 г. Сравняваме с
2016, а не с 2017 г., тъй като през миналата година НДК бе в ремонт за председателството.
Този ръст е очакван за нас, тъй като през
летния период ние използвахме времето за
реорганизация на залите за председателството в такива за мултифункционална употреба.
Също така усъвършенствахме новите пакети и услуги за нашите клиенти, стремим се
да бъдем максимално гъвкави и да отговорим
на всички очаквания.
Ще обърнем сериозно внимание на собствените културни продукти и продукции, които,

от една страна, да увеличат дела на собствени събития, а от друга, да повишат цялостно
нивото на двореца като място за провеждане
на културни събития.
Съвременните тенденции в продуцирането изискват повече внимание към цялостното преживяване и фокус към публиката
като основен фактор. Много важно за нас е
да опознаем и изследваме публиката на НДК
чрез комуникации и социология - нещо, което
не е правено до момента.
Какви промени в събитийния пазар в България
отчитате през последната година?
- Събитийният пазар в България не е голям и
все още в известен смисъл е традиционен, но
пък тенденциите са към отварянето му към
нови и все по-разнообразни форми. Трябва да
отчетем и влиянието на дигиталните технологии, които създават нови възможности
и форми за цялата събитийна индустрия. Все
повече се инвестира в посока на привличане
на публика, което е основата на устойчивото
развитие в този сегмент. В България има много какво още да направим в тази посока, както и по посока на това да положим сериозни
усилия да отгледаме публиката на бъдещето.
Какви са прогнозите ви за пазара през следващата година?
- Очаквам по-голяма динамика вследствие
на комплексни фактори. От една страна, културните индустрии стават все по-взискателни в представянето си, а публиката става по-многобройна и също така изискваща
безкомпромисно преживяване. От друга страна, конгресната и конферентна индустрия се
фокусира върху повече и различни форми на
събития с все по-голяма посещаемост. Това са
фактори, които ще ни се отразят позитивно.
На пазара догодина ще се появят нови зали
и пространства, което като цяло е добре, но
нито едно от тях все още не би могло да се
конкурира с НДК.
Интервюто взе Сирма Пенкова
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Намери ми
решение
Хакатоните стават все попопулярни в България
Йоан Запрянов

Р

Рано или късно всичко
ще бъде дигитализирано – или най-малкото
ще има своя дигитален еквивалент. Това важи дори за маратоните – само че вместо
огромна група хора, която да
бяга, новата мода е в събирането на програмисти, които
в рамките на определен период от време да решат даден
дигитален проблем. Или казано накратко, хакатоните,
които отдавна са популярни
по света, но и са все по-често
срещано явление в България.
Хакатон е общ термин за
събитията от този тип, но
в крайна сметка не всички хакатони са еднакви. В най-честия случай хакатоните се организират, за да бъде решен

за кратко време чрез яростна
конкуренция даден проблем:
разработка на приложение,
решаване на проблеми във
вече съществуващ софтуер и
други. В други случаи хакатони
се правят, за да се популяризира даден програмен език или
да се работи за определена кауза. В някои случаи хакатони се
правят дори в памет на хора
като един по-нестандартен
начин за показ на уважение.
ХАКАТОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В България хакатоните стават все по-често срещано
явление. В някои случаи те се
организират от софтуерни
компании като Paysafe, най-голямата технологична фирма в
България за 2017 г., което >32
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В България има
много примери за
широката гама от
хакатони, които се
организират. Целта
на всички подобни
състезания е да
насърчат интереса
на младите
към науката и
технологиите,
но и да им дадат
възможност да
предложат нови и
интересни идеи.
Ангел Георгиев,
„Мусала софт“

не е неочаквано. В други случаи
обаче организатори са фирми
като Adidas, които рядко се
свързват с технологични инициативи. „Тъй като Аdidas има
големи технологични отдели
със стотици софтуерни инжeнери, хакатоните са с голям
фокус над технологичните решения“, казва Йонко Лазаров,
член на борда на SOCOURT, който работи по организацията
на хакатона на Adidas. „Често
се организират и технически
обучения над различни технологии по време на хакатона,
за да се даде възможност на
всички участници да научат
нещо допълнително и да имат
равен старт.“
В случая на Adidas компанията е в процес на дигитална
трансформация и се фокусира
върху технологичните решения. „Повечето хора асоциират бранда със спортните
продукти и събития, а целта
на хакатоните е те да разберат и за огромните технологични отдели и иновациите,
които компанията създава“,
казва още Лазаров.
В други случаи корпорациите подкрепят хакатони, но
не ги организират. Такъв пример е „А1 България“, българският телеком, който подкрепя
24-часовия хакатон, органи-

зиран от Столичната община. „Основната цел на хакатоните, които А1 подкрепя,
е да дадат работещи решения, които да бъдат от полза за хората в дигиталната
ера. Като цяло те следват
общата идея на хакатоните
- за кратко време да намерят технологични решения
на предизвикателства в различни сфери с помощта на информационните технологии“,
коментираха от компанията
пред „Капитал“.
Сред най-големите организатори на хакатон събития
в България е софтуерната
компания „Мусала софт“, която тази година за 19-и пореден път проведе състезанието CodeIT, в което участват
предимно ученици и студенти с интереси в сферите на
алгоритмите и състезателното програмиране. „Всички
хакатони и конкурси от състезателен характер носят
своята идентичност и имат
за цел да привлекат много и
различни хора“, коментира
Ангел Георгиев от „Мусала
софт“. „В България има много
примери за широката гама от
хакатони, които се организират. Целта на всички подобни състезания е да насърчат
интереса на младите към на-
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уката и технологиите, но и
да им дадат възможност да
предложат нови и интересни
идеи“, добавя Георгиев.
Глобалната Paysafe от своя
страна организира огромен
хакатон в края на октомври,
който се провежда в пет локации, една от които е и
София. „B Рауѕаfе нacъpчaвaмe
пpeдпpиeмaчecĸaтa ĸyлтypa,
чpeз ĸoeтo иcĸaмe дa дaдeм
възмoжнocт нa нaшия eĸип
дa cъздaдe тexнoлoгии,
ĸoитo мoгaт дa пpeдизвиĸaт
peвoлюция в нaчинa, пo ĸoйтo
пoтpeбитeлитe плaщaт
пo цeлия cвят“, казва Kapим
Axмaд, глoбaлeн диpeĸтop
„Πpoдyĸти и тpaнcфopмaции“
в Рауѕаfе.
ДЕСТИНАЦИЯ: СОФИЯ,
НО НЕ САМО
Хакатоните в България са силно концентрирани в столицата и големите градове. Това
е лесно обяснимо, тъй като
една от целите на хакатоните е и кариерно развитие софтуерните компании търсят специалисти, които да
могат да решат конкретен
проблем за кратко време, а в
същото време самите специалисти често участват в
хакатони именно заради възможностите за намиране на

нова работа.
„Голяма част от хакатоните се провеждат в София,
но това се дължи на факта,
че и по-голямата част от
ИТ компаниите са локализирани в столицата“, казва
Георгиев. Той добавя, че въпреки това феноменът не е изцяло софийски, и дава за пример
NASA International Space Apps
Challange, който се организира паралелно в 220 града по цял
свят, като единият от тях
е Русе.
Пример за хакатон извън
София е и HackAUBG, който се
организира със съдействието на Американския университет в България. Въпреки
че самият университет не е
организатор на събитието,
учебното заведение помага
на студентите от клуба The
Hub. Следващият хакатон
HackAUBG ще се състои през
февруари следващата година. „Основната цел на тези
събития е да изградят една
обстановка на креативност
и екипна работа в продължение на два дни“, казва Марина
Василева, част от The Hub. „Те
дават свобода да се работи
концентрирано по една идея
и предоставят възможността за началото на интересни проекти. Същевременно

сближават хората, работещи в един отбор.“ Тя добавя,
че реална конкуренция между
различните организатори на
хакатони няма, но има конкуренция за спонсори, защото
не всички компании биха спонсорирали събития от един и
същ характер твърде често.
Едва ли скоро ще има промяна на фокуса къде да се организират хакатоните, защото
София и Пловдив съвсем естествено дават най-много
възможности за изява както
на фирмите, така и на участниците. Добрите новини са,
че хакатони се организират
и в по-малки градове като
Враца, където HackVratsa
през тази година се проведе
за трети път. Състезанието
се организира от „Враца софтуер общество“, което развива IT сектора в града.
Едно е ясно - хакатоните
ще стават все по-често срещани събития в България,
като броят им най-вероятно
ще расте пропорционално на
IT сектора в страната. Това
може само да ни радва, защото освен спортния характер
на събитията хакатоните
възпитават така търсеното „мислене извън кутията“
не само сред програмисти, но
и сред предприемачи.
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Умните
помощници

Shutterstock

Кои са най-новите технологични
тенденции в организирането
на събития и как могат
да бъдат използвани

Н

Новите технологии в сферата на срещите и събитията продължават да ни изненадват. Само за едно десетилетие дигиталните решения превзеха всички аспекти
на планирането, провеждането и анализирането на ивенти. А сега настъпва още
по-голяма промяна в това как намираме и каним гостите, как им предаваме информация и
как се уверяваме, че те са имали полза от присъствието си на дадено събитие. Тези технологични решения са популярни не само заради тяхната новост, но и заради това как
променят начина, по който ние предаваме информация и как нашите гости я приемат.
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СЛЕДЕТЕ ВАШЕТО СЪБИТИЕ
НА ЖИВО
Изглежда като че ли един от
най-големите трендове в
технологиите за събития е
наблягането върху анализирането на данни в реално време.
Преди години разчитахме на
анкети след събитието, които обикновено или не се попълваха, или това ставаше
доста дълго време след като
споменът и емоциите от събитието са започнали да избледняват. Докато сега има
все повече платформи, които
свързват преживяването на
гостите по начин, който позволява да реагираш, когато
има нужда. Този вид технологии предлагат не само опцията да се следят реакциите
на посетителите на живо, но
и имат възможност за пускане на анкети, гласувания и
дори викторини. Това може
да подобри развлекателната част на едно събитие, но
също така може да помогне да
образовате вашите гости по
забавен и ефективен начин.
КАК РАБОТИ ТАЗИ
ТЕХНОЛОГИЯ
Технологиите, които улесняват събирането на данни в
реално време, могат да покажат какво вашите гости мислят за събитието по време
на самото събитие. По този
начин можете да съберете
обратна връзка за вашия

ивент по възможно най-бърз
начин. Идеалният момент
да разберете колко са удовлетворени вашите гости е,
докато те все още активно
участват в дейността на
събитието. Това ще ви даде
по-реална представа за провеждането и за това как са
си прекарали гостите. И естествено можете да сте уверени, че ще имате по-точни
данни, за да пресметнете
възвращаемостта на направената инвестиция.
Технологии за събиране на
данни на живо позволяват на
гостите да споделят своите
преживявания в много по-голям мащаб.
Прибавянето на игри също
е популярна тенденция в технологиите за събития. Те добавят много образователни
и забавни аспекти към ивентите и ги правят по-привлекателни. Тъй като гостите
могат да пускат своите отговори в реално време, водещите на събитието могат
да превърнат ситуацията в
забавна игра, разрешавайки на
гостите да печелят значки,
да събират точки или пък да
научат нещо ново.
Този вид технологии могат да помогнат на гостите
да запомнят важна информация. Водещите могат да променят своите теми според
обратната връзка от публиката в реално време. >36

Технологиите в
планирането и
проследяването на
събития са се развили
до момент, в който
могат да предложат
много вълнуващи
възможности за
професионалистите
в тази сфера.

36 | EVENTS KIT 2018

Shutterstock

Публиката може да види също
така колко е научила по време на събитието, ако то започне и приключи с викторина. Използването на такива
технологии може да промени
образователната стойност
на цялото събитие.
ЧАТ БОТОВЕ
Ако решите да се възползвате от тренда за събиране
на информация от публиката в реално време, да й осигурите отговори в реално
време, това също ще е ценно средство за вашия ивент.
Благодарение на големия брой
чат ботове и тяхната все
още развиваща се функционалност вече можем да сме
в постоянен контакт с присъстващите на събитието.
Ботовете например могат да
отговарят на общи въпроси
или да предложат допълнително информация за специ-

фични образователни сесии.
По-прости версии на този вид
технология се използват от
индустрията от много време,
но тяхната роля се разраства и заедно с това нашумява
и използването на изкуствен
интелект за създаване на повълнуващи събития.
КАК РАБОТИ ТАЗИ
ТЕХНОЛОГИЯ
Фактът, че чат ботовете са
препрограмирани комуникатори, ги прави идеалния асистент, който може да отговори на често задавани въпроси
за вашия ивент. Брандиран
чат бот може да отговаря
на въпроси за програмата,
участниците, местоположението на събитието и много
други неща. Това може да освободи време на вашия екип да
се концентрира върху планирането и изпълнението на събитието.

Умните чат ботове дори
могат да персонализират
съобщения и да предоставят нотификации за по-персонализирано изживяване на
присъстващите. Те могат да
предоставят информация за
промяна в програмата, както
и детайлни упътвания, когато участниците трябва да
се придвижват из мястото
на събитието.
Представете си, че имате достатъчно асистенти,
които могат да регистрират
стотици гости наведнъж.
Чат ботовете могат да съберат необходимата информация от вашите гости и да
подобрят процеса на регистрация за всички участници
в събитието.
ОПТИМИЗИРАНО ТАБЛО ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ
С различните технологии за
събития идват разнообразни
платформи, всяка от които
има своето собствено табло за визуализация на данни.
Като се започне от софтуер
за организиране на ивенти
и се стигне до маркетинг
системи и имейл кампании,
платформи за регистриране на гости, проследяване на
присъствието и софтуер за
създаване на анкети, всеки
вид платформа идва с купчина данни, които да се преглеждат, анализират и използват.
Ако използвате оптимизира-
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КАК РАБОТИ ТАЗИ
ТЕХНОЛОГИЯ
Ако използвате технологии за
събиране на данни на живо и
чат ботове, това означава,
че имате голямо количество
данни и първата ви стъпка
е да ги анализирате. Ако ин-

тегрирате вашия софтуер с
някоя от тези технологии по
време на събитието, ще можете да реагирате, когато е
необходимо, и дори да промените нещо в реално време.
След като събитието приключи, можете да получите
пълната картина за това как
са си прекарали присъстващите. Това може да бъде получено, ако съберете данните от
различните системи, които
сте използвали в планирането и провеждането на събитието. Чрез използването
на прогнози, анализи и алгоритми технологиите за събиране на данни позволяват

да разберете преживяването
на гостите, а това ви дава
възможността да получите
по-голяма възвращаемост на
инвестицията.
Технологиите в планирането и проследяването на
с ъбития са се развили до
момент, в който могат да
предложат много вълнуващи
възможности за професионалистите в тази сфера. От
по-ефективни образователни сесии до по-ефикасни начини за актуализация на списъка
с присъстващи - технологията се развива в много интересна насока, която си струва
да бъде следена.
Shutterstock

но табло за визуализация на
данни, това може да ви помогне да съберете всичките
важни данни и да извадите от
тях ценните елементи, които ще помогнат да оцените
показателите за ефективността на вашето събитие
и да развиете бъдещото планиране на събития.

вяйте за възможността да се
появят допълнителни разходи, като допълнително време
за наем и персонал, допълнителни напитки и др.

ДИЗАЙН/СЦЕНАРИЙ

7 ключа към успешно
и въздействащо
събитие
Или стъпките, които ще ви
помогнат да го организирате
ПРОФИЛ НА СЪБИТИЕТО

Първа и най-важна стъпка за
едно успешно събитие е неговият профил. Ако вие сте създателят на едно събитие, то
основната ви задача е да определите целите и какво искате да постигнете с него.
Видът и нивото му трябва
да са обвързани с целта, така
че компонентите му да отговарят на съответния формат. Събитието трябва да
носи усещане от всеки детайл
в зависимост от това дали
е с работен или представителен характер, дали е представяне на нов продукт, или е
годишнина на фирмата, дали
гостите са колеги и приятели или клиенти и партньори.
Правилното определяне на
профила ще ви даде възмож-

ност за по-точно установяване на услугите и партньорите за изпълнението му, както
и повече представа за стила
и вида на храната – работен
или официален обяд, вечеря,
коктейлни хапки.

МЯСТО

Изборът на място е от съществено значение, тъй
като ще е едно от най-големите пера във вашия бюджет
и трябва да осигури достатъчно пространство за броя
хора, които сте поканили.
Възможният избор на място
варира от определено заведение или конгресен център до
неутрална локация като зала
за събития, склад или на открито, подлежащи на преобразяване според случая. Не забра-

В продължение на профилирането на събитието идва и неговият дизайн.
Тук попада изборът на цветовете – например може да
заложите като основна тема
на вечерта фирмени цветове или пък на елегантната
комбинация черно и бяло.
Сценарият може да съдържа
официална част, следване на
определен протокол или поредица от забавни и интерактивни игри, когато говорим
за коледно парти или друго
социално събитие като рожден ден. В него може и да планирате welcome drink и коктейлни хапки за посрещане
на гостите, които е добре да
помислите как ще се сервират. Стационарен бар и бюфет, сервитьори или вечеря с
индивидуално сервирано меню
са възможни варианти.

ХРАНА

Храната без съмнение е основната част. Тя допълва и
обогатява преживяването,
като най-често оставя спомен от него. Много е важно
да търсите партньор/доставчик за вашето събитие,
който може да гарантира основните правила в тази позиция: прецизно подбиране на
асортимент според профила
на събитието; високо качество на продуктите; прясно
приготвяне; добро представяне. Как да си гарантирате
успех – търсете доставчици,
които разполагат със собствена кухня, винаги правете

съдържание от

дегустация, за да се уверите
в качеството на храната и
нейната презентация, изисквайте документи за производството, срока на годност
и съдържанието й.

ДОСТАВЧИЦИ

Доставчиците, партньорите и подизпълнителите са
най-важният ключ за обезпечаване на успеха на вашето
събитие. Отделете време за
няколко детайлни разговора с
потенциалните доставчици
още при профилирането му.
Добра практика е да отправите запитване за конкурентни
оферти – вземете офертите,
но не гледайте само цената.
Взаимоотношенията между
клиент и доставчик са ключов
фактор за добра услуга и не е
без значение кой ще изберете. Вашата цел е да сведете
рисковете по подготовката
и провеждането до минимум.

Изберете един основен партньор – той трябва да може да
развие и изгради вашата идея
до въздействащо събитие с
успешен край. Уверете се, че
няма да мултиплицира поддоставчиците ви и ще използва предимно собствен ресурс
за покриване на необходимите услуги. Увеличаването на
поддоставчиците увеличава
и риска от грешки в сценария,
закъснения в подготовката,
несъответствия в детайлите и увеличаване на бюджета. Изисквайте референции.
Know-how и историята в една
компания са винаги отличен
индикатор.
Други доставчици, с които
ще ви се наложи да работите,
са фирми за цветя, озвучаване и диджей, фотографи, музикални и танцови състави, но
това също трябва да се делегира на вашия основен партньор/доставчик.

„Мати Д“ организира представителни
събития още от 1991 година. Като
фирма с дългогодишен опит, тя е
сред предпочитаните и успешни
кетъринг и събитиен мениджмънт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Вече всичко е планирано и
настъпва моментът на изпълнение. Ключово е да имате генерален почасов план.
Организирайте среща на екипа, на която да се проиграят
всички точки от сценария.
Добре е да участват всички,
свързани с организацията и
изпълнението на събитието
лица – сервитьори, фотографи, диджеи, готвачи, охрана.
Не забравяйте, че едно събитие винаги крие рискове
и добре подготвеният и информиран персонал ще реагира
адекватно.

ОЦЕНКА

След приключване на събитието направете своя анализ.
Потърсете и обратна връзка
от вашите гости и партньори. Запазете тази информация. Тя ще ви е полезна за всички бъдещи проекти.

доставчици. „Мати Д“ предлага
цялостно управление на събития,
изкусно кетъринг обслужване и гъвкави
и сигурни решения. Реализира идеята
до последния детайл.

+359 885 993 911, salon@mattid.com , www.mattid.com

40 | EVENTS KIT 2018

Shutterstock

Къде ще е семинарът
Интересът към нестандартни места за
организиране на събития се увеличава
Мара Георгиева

П

Преди време голяма логистична компания, която чества своя рожден ден,
превози гостите си до мястото на
събитието със специална влакова композиция
– истински музей на релси, съставен от царски
вагони, които малцина са виждали. Интересът
към нови, нестандартни пространства за

провеждане на конференции, презентации,
изложби, фестивали (и дори сватбени церемонии) се покачва, а заедно с това се увеличават и предложенията в тази бизнес ниша.
Представяме някои от местата, предоставящи възможности за организиране на различни
бизнес и неформални събития.

Места | 41

hOUR SPACE
СОФИЯ

hOUR SPACE в София предоставя модерни, напълно обзаведени стаи в центъра на столицата (ул. „Иван Вазов“ 38) с разнообразни опции
за наемане - почасово, на ден, за месец, както и според конкретните нужди. Разполага
с пет стаи, както и със стаи за събития с 20
и 30 места, снабдени с бърз интернет, принтер, скенер. „Пространството е с фокус върху
дейността на психотерапевти и психолози и
провеждането на индивидуални терапевтични сесии или групови срещи, но е подходящо
и за друг вид събития. Тук се организират семинари, обучения, лекции, презентации, занимания по йога, медитация, танцова терапия,
групи за взаимопомощ и др.“, обясни Десислава
Димитрова, PR специалист. Подходящо е и за
делови срещи и интервюта. Цената е 20 лева
на час за наемане на по-малката зала (с 20 места) и 30 лв. – за по-голямата (с 30 места).

Art Ground
СОФИЯ

През 2018 hOUR SPACE изпълнява целогодишен проект „Психотерапията е за всеки“ и
всеки месец организира благотворителни
лекции със специалисти в областта на психичното здраве. Темите са разнообразни например „Стресът и работещият човек“,
„Взаимоотношения в семейството“. „Входът
е 10 лв., като събраните средства даряваме на
активно работещи неправителствени организации“, уточни Десислава Димитрова.

Art Ground – София (ул. „Граф Игнатиев“ 3, 2
ет., ап. 4), предлага уютна обстановка с мебели във френски стил, камина, огромни огледала, пиано. Мястото е подходящо за семинари, обучения и корпоративни събития (за
до 100 души, ако е тип коктейл), за занимания
по йога, танци, дори за моминско парти или
тематичен рожден ден например. Има вариращ брой седящи места и маси, които могат
да бъдат подредени в различни конфигурации.
Сред предлаганите услуги са оптичен интернет, мултимедия, принтер, професионално озвучаване, кетъринг, оборудван кухненски ъгъл
и бар. „Цената за наемане зависи от броя на
часовете, в които ще се ползват помещенията. При по-дългосрочни делови отношения се
предлагат отстъпки. Средната цена за час е
50 лева“, уточни Гергана Боева, мениджър на
Art Ground.
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„Книгата“/The Book
СОФИЯ

„Книгата“ е ново място за
литературни преживявания в София. Намира се на ул.
„Георги С. Раковски“ 193, където на площ от над 300 кв.м е
разположена камерна сцена,
обградена от 120 седящи места. Пространството е територия, подходяща за срещи с български и чуждестранни писатели и
музиканти, за представяне на книги и литературни четения, дебати, джаз концерти,
литературни събития с фокус към децата.
Според създателите това е едновременно
място за питие и среща с приятели; място,
на което може да останете сами с любимата

„Склад“
ПЛОВДИВ

Това е бивш тютюнев склад и ново място за
култура и изкуство на ул. Екзарх Йосиф“ 16 в
Тютюневия град в Пловдив. „Склад“ е инициатива на фондация „Пловдив 2019“, която се
помещава в същата сграда, а кварталът се из-

си книга, да попаднете на концерт, на камерно сценично събитие, откриване на изложба
или разговор с известен писател. Цената за
наем зависи от часовия диапазон, времето
за наемане на пространството, като за български автори има преференции, обясниха от
„Книгата“.

ползва за артистични акции,
инсталации, изложби и други
арт събития.
„В „Склад“ разполагаме с четири зали, от които двете са
предназначени за експозиции
и прожекции. Другите две са
с капацитет до 200-250 седящи места. Предлагаме стандартно озвучаване и проектор. Събитията, които
досега са организирани тук,
са предимно работилници,
обучения и конференции, провеждаме и част
от програмата на Европейска столица на културата. Организират се също суинг танци,
представяния, изложби, дискусии“, коментира Александрос Цицос, директор маркетинг
и комуникации във фондация „Пловдив 2019“.
Цената за наем на помещения в „Склад“ зависи
от естеството на събитието и се договаря
индивидуално.
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„Малката базилика“
ПЛОВДИВ

Археологическият комплекс
„Малка раннохристиянска
базилика“ в Пловдив (бул.
„Княгиня Мария Луиза“ №31А)
датира от втората половина на V-VI в. През 2010 - 2013 година с подкрепата на фондация „Америка за България“,
Министерството на културата и община
Пловдив е извършена цялостна реставрация
на обекта, който е със статут на паметник
на културата от национално значение.
В „Малката базилика“ се провеждат работни
срещи, четения на книги, камерни концерти,
изложби, конференции“, обясни Рая Маринова,
заместник-директор на общинския институт „Старинен Пловдив“.

ZaraLab
СТАРА ЗАГОРА

ZaraLab - Стара Загора (бул. „Княз Александър
Батенберг“ 28), е център за активни млади
хора, които се интересуват от електроника
и дигитални технологии. Мястото предлага
комбинация от учебна зала, споделено работно пространство, хардуерна работилница.
ZaraLab предлага офис пространство на
хора, които работят независимо, в различ-

oldplovdiv.com

Според тарифата, определена от общината, за мероприятие, което трае цял ден, се
плащат 1200 лв., за изяви до 4 часа – 600 лв.,
а до два – 300 лв., за представяне на изложби
до седем дни – 240 лв. Има възможност за избор дали събитията да се организират само
в сградата или само в двора на базиликата.
Тогава цената е 600 лв. на ден, 300 лв. за мероприятие до четири и 150 лв. - до два часа.
Цената за ритуали по сключване на граждански брак е 300 лв.

но време от деня и с различна продължителност и които споделят общи ценности. Тук
се организират различни обучения с IT и бизнес насоченост - семинари, дискусии, презентации. Сред тях са и обучения и консултации
за безработни лица, студенти, майки, хора с
идеи или със свободна професия, които искат
да започнат бизнес начинание. Организират се
също лагери за момичета и млади дами за развиване на техните лидерски умения, предлагат се обучения по бизнес умения и маркетинг.
Общата цел е да се предостави възможност
на хората да създадат и развият собствена
компания.
„Предлагаме зала с 80 места и мултимедия,
сервизни помещения, кафе машини, кетъринг.
Наемът за споделено работно пространство
и за организирането на различни събития е по
договорка. Има възможност и за абонамент –
например един път в седмицата, два пъти в
месеца и всякакви други комбинации“, обясни
Милка Иванова, координатор в ZaraLab.
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„Къщата на архитекта“
СТАРА ЗАГОРА

„Къщата на архитекта“ в Стара Загора (ул.
„Сава Силов“ 37) е от 1923 г. и е личният дом
на архитект Христо Димов, създател на много сгради в града. През 1974 г. е обявена за паметник на културата, а от 2012 г. се стопанисва от Сдружение за съвременно изкуство и
култура „ Различният поглед“. Организацията
провежда разнообразни дейности, свързани с
изкуство и наука, както и специални събития
за деца и младежи.
„Осем поредни години организацията е инициатор на ежегоден младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед“ – платформа за
танцово, музикално, театрално и цирково изкуство, кино, графити, изложби, приложни ателиета, занаятчийски работилници, екология,
спорт и неформални занимания. Две поредни
години поддържаме малкия салон на единственото запазило се независимо кино (бившето
кино „Комсомол“), което преименувахме на
„Различният Комсомол“. В него представяме
селекция от световни кинофестивали и независимо некомерсиално кино. В „Къщата на

Хотел „Интернационал“
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Хотел „Интернационал“ (на Крайбрежната
алея) в комплекс Златни пясъци предлага над 10
зали с модерно оборудване и Wi-Fi достъп, под-

архитекта“ продължаваме да доказваме, че
дори с малко средства може да се правят добри и интересни неща“, обясни Бояна Каниду,
член на управителния съвет на сдружението.
„Къщата“ разполага с изложбено пространство, читалня, огромна веранда, двор.
Възможно е трансформиране на площта според характера на събитието. Тук се организират лятно кино (с външни екрани), изложби,
младежки вечери, концерти с джаз на двора,
нощ на изкуствата.
„Къщата“ е отворено пространство за събития на неправителствени организации, свързани с екология, психология, изкуства, социални
дейности. Наемът за организиране на събития
е 25 лева за два часа“, уточни Бояна Каниду.

ходящи за обучения, бизнес срещи, семинари,
изложения, тиймбилдинг програми, както и за
сватби и тържества. „Ежегодно сме домакин
на повече от 100 събития от всякакъв тип и
мащаб с от 20 до 1500 участници. Имаме възможност за разделяне на залите според броя
на участниците, мебелите са мобилни и могат да се групират според нуждите“, отбелязва Нели Недялкова, координатор събития.
Хотелът разполага с амфитеатрална зала
с над 380 места, подходяща за конгреси, представления, семинари. „Разполагаме и с VIP зала
на 17-ия етаж, която е с лимитиран достъп
и с най-високо ниво на обслужване. Тя е подходяща за срещи от високо равнище с до 14
участници“, обясни Недялкова. Цените за наем
се договарят.

съдържание от

Експозиционен център
„Флора“ - Бургас
Експозиционен център „Флора“ - Бургас, е мястото, което със своята мултифункционалност, прекрасно разположение в непосредствена близост до
морския бряг и техническо оборудване от най-висок клас е подходящо за
провеждане на всякакъв вид събития.
Изложения, конгреси, галавечери и
награждавания, браншови събирания, културни прояви, музейни експозиции, партита, сватби, балове
- всяко от тези събития ще намери
най-добра реализация именно във
„Флора“ - Бургас.
Уникалността на най-новия експозиционен център в България се разгръща в иновативен „зелен“ дизайн
на сградата, с което се постига оптимална площ за експозиции, изключителна мобилност при съчетаване
на отделните зали.
Зали: Експозиционен център „Флора“ - Бургас, разполага с 6 многофункционални зали с капацитет от 30 до
160 седящи места. Всяка от залите
предлага възможност както за пре-

зентационни събития с озвучаване
и мултимедийна техника, така и
разгръщане на търговски и изложбени дейности. Бижу сред залите е
така наречената „Кръгла зала“, чиято форма на абсолютен кръг не само
впечатлява, но и носи усещане за уют
и неподправен чар.
Вътрешен двор: Неповторимостта на експо центъра се разгръща и
в красив вътрешен двор. Зеленото
пространство е снабдено с функционални перголи, които предлагат възможност за осъществяване на базари
и изложения. През топлите месеци
вътрешният двор е предпочитано
място за коктейли, частни и фирмени събития. Наличието на малка сцена
пък го превръща в любимо място за
концерти, промоции и презентации.
Техника: „Флора“ - Бургас, разполага с професионални възможности
от водещи производители за обезпечаване на всякакъв вид събития:
конферентна система с 50 микрофона; мултимедийни проектори и 180

градусова проекция; преводаческа
система с кабина за симултантен
превод, ефектно осветление, роял
YMAHA и др.
Заведение: Кафе-книжарница „Екслибрис“ - място за разговори, изискани питиета и хубави книги.
Регулярни събития: Експозиционен център „Флора“ е организатор
и домакин на повече от 200 събития
годишно. Емблематично изложение,
чието име носи и самата сграда, е
Национална изложба на цветя с международно участие „Флора“ - Бургас.
В запазена марка на центъра се превърнаха и изложбите на живи тропически пеперуди и екзотични папагали. Ежегодно във „Флора“ - Бургас, се
провеждат изложения на вино, бира,
книги, фермерски базари, гейминг събития, джаз фестивал, конференции и
срещи на европейско ниво, браншови
и бизнес събития.
Локация: „Флора“ - Бургас, е с уникална локация, разположена до брега
на морето в Приморски парк Бургас.

За контакти: 0882 12 10 01, e-mail: flora_burgas@abv.bg ; floraburgas@gmail.com
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Събития под
тепетата
През 2019 г. Пловдив ще е домакин на
почти безкраен низ от събития, както
културни, така и индустриални, а това
ще даде тласък на местния бизнес
Мартин Димитров

И

Идната 2019 г. се очертава да бъде изключително силна за почти всеки сектор в Пловдив, а
водещата причина за това е
бъдещата Европейска столица на културата, която
вече бавно превзема града.
Очакванията са за удвоен
брой туристи – от малко над
милион в „обикновена“ година като 2016 г. до над два милиона през 2019 г., повечето
от които – чужденци. Освен
за крафт бирите и вкусната
кухня на „Капана“ гостите
на града пристигат и за над
500-те събития, които ще се
проведат в града под егидата на културната столица.
Измежду тях ще има както
културни и социални мероприятия, така и сериозни индустриални конференции.
Вече придобилите култов

статут фестивали – „Капана
фест“ и ONE Dance week, джаз
и опера фестивалите, ще
са по-големи от всякога, а
Нощта на музеите и галериите също ще направи завръщане през септември. Добавете
към това набъбващия интерес към всякакви видове фирмени обучения, за които Иван
Бондоков от пространството „Лимакон“ разказва (виж
стр. 51), и ще получите изключително цветна картина на предстоящата година
за града.
КУЛТУРАТА Е ДВИГАТЕЛЯТ
Безспорно двигателят за
оживлението на събитийната сцена в града е предстоящото домакинство на
престижната Европейска културна столица. „Проектът
Европейска столица на кул-

снимка Цветелина Белутова
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турата даде тласък на този
сектор, на този „културен
бизнес“, ако мога да го нарека
така“, казва Кирил Велчев, директор на фондация „Пловдив
2019“. Той добавя, че петстотинте събития, които ще се
случат през 2019 г. и ще привлекат гости както от чужбина, така и от страната, са
избрани след осем отворени
покани за участие в последните три години, за които са
кандидатствали между 1200 и
1300 проекта.
Според него една от найсилните страни на Пловдив
като културна столица е силната собствена културна
програма, която градът е изградил през последните години. Събитията, които вече са
част от лицето на Пловдив,
развиват не само неговия
културен и социален облик, а
и са в полза на бизнеса. „С организацията се заемат широк
спектър от бизнеси - от обслужващ персонал, през кетъринг, сигурност, поддръжка на
сцената, хамалски услуги, които са свързващото звено за
организацията на концертите“, разказва Велчев, давайки
пример с последното издание
на музикалния фестивал Hills
of Rock, където само за строежа на сцената са били заети
около 450 души. „Нужна е широка експертиза“, заключава
той и добавя, че фирмите,
които ще работят по организацията на събитията в
града, са основно от града и
региона, но за по-големите
няма как да не се включат >48

Проектът
Европейска столица
на културата даде
тласък на този
сектор, на този
„културен бизнес“,
ако мога да го нарека
така.
Кирил Велчев, директор на
фондация „Пловдив 2019“
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Безспорно двигателят за
оживлението на събитийната
сцена в града е предстоящото
домакинство на престижната
Европейска културна столица |

снимка Цветелина Белутова

Отвъд фестивалите
и по-малките работилници, Пловдив ще
бъде домакин и на сериозни индустриални
събития през 2019 г.

и бизнеси с по-голям капацитет от София.
Но гръбнакът на подготовката си остават местните фирми, а те вече се
готвят усилено за идната
година. „Нашият календар
се пълни всяка година, а след
януари вече е много трудно
да намерим свободни дати.
Задават се няколко сериозни
фестивала през 2019, които
ще бъде страхотно, ако останат ежегодно на пловдивската културна сцена“, разказва Петрана Калинин от
фирмата за организиране на
събития „Мавруда“, която от
около 7 години организира различни мероприятия в града и
региона, от планирането и
създаването на цялостна концепция, през бюджетирането,
до изпълнението и кетъринга
по време на събитието.
„В графика ни присъстват
и корпоративните меро-

приятия, а индустриите са
разнообразни - от производствения, търговския, през
банковия сектор и така до
тепърва прохождащите фирми. Повечето от мероприятията целят сплотяване на
колектива и обществото, повишаването на културата в
различни области, свързани
са и с откриването на нови
лични изживявания и културна
динамика в социалната среда“, разказва тя.
Калинин споделя, че през
2019 г. фокусът на компанията ще бъде кулинарната сфера, към която има увеличаващ
се интерес. „Все повече хора
искат да откриват нови вкусове и да съживяват традициите. Мисията, която си
поставихме преди четири
години, е да храним вкусно и
здравословно хората със свежи регионални продукти, а по
време на събития могат да
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се предложат много нестандартни решения в тази посока“, разказва Калинин.
НОВИТЕ ФЕСТИВАЛИ И
ПРОСТРАНСТВА
Говорейки за фестивали и вкусове, един от новите такива, които комбинират двете
теми, е събитието „Две-три
бири фест“ на бара „Котка и
мишка“, едно от най-разпознаваемите места в „Капана“.
„Събитието е посветено на
крафт бирената култура и
има за цел да покаже голямото разнообразие и качествата на бирата“, разказва
Таня Ковачева, ръководител
на проектите на „Котка и
мишка“, и добавя, че фестивалът вече две години събира на
специално подбрани локации в
Пловдив българските занаятчии пивовари, дистрибутори
на крафт бири, както и техните почитатели. За следващото издание екипът ще акцентира на дегустационна и
обучителна лекционна част.
Това не е единствената
иновация, която „Котка и
мишка“ развива в отговор
на променящите се вкусове
на развиващата се събитийна сцена в града. Липсата на
достатъчно разчупени пространства, в които да се организират подобни събития,
кара екипа да започне да организира такива първо в самия
бар в сърцето на „Капана“, а
отскоро и на още едно място – в специално създаденото co-working пространство
над бара. Макар, както всеки

co-working, основната му цел
да е да предоставя споделено място за работа на предприемачи, хора със свободни
професии и „дигитални номади“, мястото е създадено
и с идеята да може да поеме
както корпоративни, така и
по-лежерни събития, разказва
Ковачева.
По думите й мястото е
идеално за малки до средни
групи посетители от 10 до 30
души. „В града ни има търсене
за обособени пространства
за провеждане на събития,
с по-малък капацитет от
стандартните големи конферентни зали“, казва тя и добавя, че за кратката четиримесечна история на co-working
пространството в него са
се провели различни типове
събития, от лекционни и обучителни мероприятия с насоченост към бизнеса, кариерното и личностното развитие,
през срещи на малки екипи в IT
сферата, до благотворителна
инициатива.
КОРПОРАТИВНИЯТ
СЪБИТИЕН БУМ
Отвъд фестивалите и по-малките работилници, Пловдив
ще бъде домакин и на сериозни
индустриални събития през
2019 г., разказва Иван Бондоков
от „Лимакон“. „Докато преди
година-две имаше една топ
конференция, до края на тази
година ще има поне три такива - „Индустрия 4.0“, една
за иновативен мениджмънт,
както и за b2b маркетинг.
Ивент мениджмънтът >50

Въпреки бума на
корпоративните и
културните събития
личните поводи
продължават да
бъдат водещ двигател в работата на
фирмите за организиране на събития.
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снимка Цветелина Белутова

започва да вкарва доста високо ниво съдържание, канят се лектори от чужбина.
Догодина тези конференции
ще бъдат поне пет“, разказва той.
Калинин и Бондоков разказват, че през следващата
година се задават и доста
мащабни корпоративни мероприятия, включително събитие за няколко хиляди души
- служителите и техните семейства на водеща компания
в България – мероприятие,
което Калинин описва като
„малък град на чудесата“.
Управителката на
„Мавруда“ е доволна, че тенденцията „всичко интересно
да се случва в София“ сякаш се
обръща и Пловдив започва все
по-често да се появява на радара. „Изключително много ме

радва фактът, че почти всеки
месец в културния календар се
появяват нови и интересни
събития и фестивали, движим
се напред в правилната посока, а градът ни има нужда от
още. Смятам, че тепърва ще
се разгърне потенциалът на
този сектор и има още много
какво да се предложи на него“,
коментира собственикът на
„Мавруда“.
Калинин обаче подчертава, че въпреки бума на корпоративните и културните събития личните поводи
продължават да бъдат водещ
двигател в работата на фирмите за организиране на събития. А това може да създаде
неочаквани проблеми заради
един премълчаван, но много
реален недостатък около организацията на Европейската

столица на културата - липсата на достатъчна леглова
база и закъснелите инвестиции в хотелиерския сектор.
„Това е казус, защото например повече от половината ни
сватби са на двойки, които не
живеят в България и в рамките на няколко дни ще заемат
между 20 и 50 стаи, предвидени по принцип за туристи
покрай фестивала, но вярвам,
че все някак ще се оправим, по
старата максима - когато
има желание, има начин“, остава оптимистична Калинин.
Директорът на фондация
„Пловдив 2019“ Кирил Велчев остава оптимист. „Ако с бизнеса работим „Заедно“, каквото
е и мотото на Европейската
столица на културата, ще постигнем много добри резултати“, заключава той.
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Иван Бондоков, създател на платформата
за обучения и събития „Лимакон“:

Тенденцията
успешните бизнеси
да се крият приключи
Можете ли да обобщите
тенденциите в събитийния
сектор в Пловдив за последната година и какви са очакванията за идната?
- Събитията в Пловдив в
последните две години се развиха много като формати и
разнообразие. Наблюдаваме,
че освен стандартната фестивална култура с панаирите и изложенията за работилници като „Капана фест“
започнаха да се организират
по-сериозни конференции,
обучения и паралелни изложения, които имат за цел не
само да представят бизнесите и техните продукти, но
и да търсят работна ръка.
Много бизнеси започнаха да
инвестират в събития, които им вдигат т.нар. работодателски бранд и се опитват
да привлекат нови служители.
Ние работим най-вече в сферите развитие на професионални и меки умения като емоционална интелигентност

или комуникация, създаване
на събития и формати, които повишават уменията на
служителите. Същевременно
работим с някои от големите компании по темата работодателско брандиране и
привличане на хора. Нашата
практика е да организираме
еднодневни форуми на конкретна компания. Това е по-успешен модел, защото може да
насочи усилията или към привличането на нови клиенти,
или към представяне на продукти на дистрибуторите.
Увеличеният интерес за организиране на събития отразява ли се и на бюджетите,
които компаниите инвестират в тях?
- Ако направим съотношение с бюджета, който една
производствена компания
трябва да отдели на година, за
да участва в изложения - имайте предвид, че много от живите компании в Пловдив, които

Днес служителят
иска да се идентифицира с „яка“
компания, дори тя да
произвежда гайки.
са от средни нагоре, участват
в поне две изложения на година, едно българско и едно чуждо. Като сумата, която дават за участие на чуждото,
е три пъти по-голяма. Пресен
пример е клиент, който в
Италия е дал между 15 и 20 хил.
евро за изработка на щанд, командировъчни, материали. В
България същото струва около
15 хил. лева. Ако организираш
собствено събитие в рамките
на ден-два, можеш да свалиш
много това число. Имахме клиент, който миналата година
направи ден на отворените
врати на територията на
производственото си предприятие близо до Пловдив,
неговият бюджет беше >52
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ВИЗИТКА
Иван Бондоков е съосновател на платформата
за обучения и събития
„Лимакон“ в Пловдив, където вече три години създава общност от бизнес
ориентирани хора и такива, които искат да развиват себе си и да имат
здрав социален капитал.

Иван Бондоков и Валентина
Куцева са основатели на
„Лимакон“ | снимка Цветелина
Белутова

някъде около 10 хил. лв., като
заради наличието на собствено пространство той успя да
привлече партньорски компании, които също представиха собствените си продукти.
Така те споделиха разходите
и това ги намали.
Това важи за компаниите,
които са свикнали да отделят
от бюджета си някакви пари.
Има такива, които започват
лека-полека да се отварят в
тази посока. Мисля, че това
ще продължи и бумът ще бъде
следващата и по-следващата
година. Компаниите виждат
смисъла от това да инвестират в публичност, брандиране, търсят малко повече известност. Тенденцията
бизнесите, които работят и
печелят, да се крият от пуб-

личния свят, защото това
им е останало от времето,
в което успешните бизнеси
бяха „поглъщани“, приключи. Компаниите искат да се
представят по-добре публично. Това става и защото мениджмънта се обновява със
свежи лица. Днес служителят иска да се идентифицира с „яка“ компания, дори тя
да произвежда гайки.
Какви са иновациите - и технологични, и чисто организационни, които се отразяват
на сектора?
- Със сигурност всичко, свързано с организацията на едно
събитие да бъде успешно,
трябва да бъде маркетирано
по най-добрия начин. За това
са нужни най-добрите инстру-

менти на пазара. Стигаме до
моменти, в които клиенти
искат да им поръчаме и изработим персонализирано приложение за тяхното събитие.
Работим с компании, които
разработват приложения за
информация за цялото събитие, кои са лекторите, човек
може да се свърже с тях – на
практика едно мини-LinkedIN
приложение.
Променя се и самият начин,
по който се организира едно
събитие. На панаира имахме възможност да видим как
едно от големите производства от Троян направи цяло
шоу - техния щанд струваше
поне 100 хил. лв., с лазери, видеостени, прожектори, телевизори. Идеята е да предизвикаш „уау“ ефект, дори и да си
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завод за електромотори.
Търси се и домашно направена храна, дори за нормални
компании, тук има ниша за
кетъринг компании, които
предлагат малко по-интересни храни. Вече не е просто
салата, кебапче, кюфте, хляб,
лютеница, а неща, които са
здравословни, по-приятно
поднесени.
В последните години има ли
нови и интересни места за
организиране на събития в
Пловдив?
- Едно от тях е нашият
център „Лимакон“. Няма много нови места за събития.
Бизнесите и хората още не
са се разчупили достатъчно. Събитията още се организират масово от секретарката или маркетолога.
Автоматично се търсят хотелски зали. Хотелът все още
е топ мястото от гледна
точка на това, че предоставя пространство за провеждане на събитието и място,
където да се спи. „Лимакон“
работи много, за да повлияе
положително на бизнеса, за
да отвори очите му за поразличното пространство.
Наш голям плюс е, че влизайки
тук при нас, може да слушаш
много повече - отворено е,
просторно, светло. Когато
ни търсят за събития, но отказваме поради запълнен капацитет, ни питат за подобни
места. Ние им предлагаме няколко заведения, където има
пространство за провеждане
на събития, понеже там има

комбинация храна и напитки,
което ние не предлагаме. Но
за мен до година или до две ще
се появи нещо, което ще надгради над „Лимакон“ и ще бъде
в същия дух, защото това е
тенденцията и търсенето
се увеличава.
Има ли сектори или компании, които имат по-задълбочен интерес в организирането на събития?
- Два са секторите основно - IT и производствена индустрия. Гладът за кадри е
огромен в първия сектор и
той се опитва да се бори с
това чрез брандинг събития.
Колкото до втория, Пловдив
се превърна в индустриалното сърце на България, но сега
се опитва да се ребрандира
като място за високотехнологична индустрия. Искаме
да привличаме R&D сектора,
а не само заводите с хиляди
нискоквалифицирани работници. Но тук говорим за големите многонационални концерни, те много добре знаят
колко е важно да се брандират
през събития и да ги организират, за да привличат хора.
При тях корпоративната и
социалната отговорност са
много засилени и се изразяват
през събития като маратони,
семейни дни и т.н. Освен това
ги има и местните производства, които тепърва започват да се конкурират за кадри
с големите гиганти.

циал за увеличаване?
- Фестивалите са единият вид събития, които ще
имат бум догодина. На второ място идват конференциите - докато преди година-две имаше една топ
конференции, до края на тази
година ще има поне три такива - „Индустрия 4.0“, една
за иновативен мениджмънт,
както и за b2b маркетинг.
Събитийният мениджмънт
започва да вкарва високо ниво
съдържание, канят се лектори от чужбина. Догодина ще
има пет такива конференции в Пловдив. В „Лимакон“
правим на година по две-три
работилници за меки умения
(комуникационни умения, емоционална интелигентност
и др. - бел. ред.) на месец. Те
включват мениджмънт обучения, продажби, дигитален
маркетинг, HR обучения, презентационни умения, комуникиране. А напоследък липсата
на меки умения се забелязва дори в производствата.
Хората имат огромен дефицит в комуникацията помежду си, което се отразява в това да не се чувстват
добре на работа или да не се
чувстват в добра среда. Все
повече се инвестира в това
как да управляваш екипи,
как да мотивираш хората.
Вътрешнофирмените обучения се увеличават. Виждаме
все повече събития за продажби и брандинг.

Колко е голям пазарът на събития в града и има ли потен-

Интервюто взе
Мартин Димитров
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БИЗНЕС С ПОТЕНЦИАЛ

Виненият туризъм
- подцененият
бизнес на винарите
Най-предприемчивите винарски изби
имат за цел да постигнат между 20 и
50% от приходите си от винен туризъм
Михаил Ванчев

З

За винения туризъм
трябват вино и добри
традиции в презентирането му на потребителите. Но само това не е достатъчно. България има своите
все по-добри вина, има свои
местни сортове грозде. Има
и ентусиазма на българските
винари и лозари. Но за винения
туризъм в 260-те български
винарски изби трябва да има
специална организация и стратегия, за да посрещаш гости и
да им представяш винени сортове и вина. Прави впечатление, че за повечето български
винари виненият туризъм е
между другото. Ако някой иска

да дойде във винарското имение, да заповяда. Няма да го
върнат. И ако избата не е в
кампания – ще има гид на разположение. Обикновено това е
най-младият технолог на избата и точно затова – найентусиазираният да разказва
и обяснява. В събота и неделя
обаче не се приемат туристи.
Въпреки че това са едни от
най-предпочитаните дни за
посещения. Ето така изглежда виненият туризъм в голяма част от българските винарни. Той не е осъзнат като
бизнес и често се приема като
разход на време. Все пак много изби се стремят да прив-
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личат посетители, защото
в тази ниша вече започва да
се пробужда конкуренцията.
Едно е ясно обаче - без инвестиции, без усилия, без обучение на собствените кадри
няма как да се развие винен
туризъм. Има и изключения
все пак. Съществуват близо
тридесетина български винарни, които полагат усилия
да ни изградят добър образ
пред винения свят. Затова на
този етап можем да твърдим
- просто виненият туризъм
на България предстои. Той е
ниша, която има потенциала
да се развива и да популяризира българските вина.
ИЗМЕРИМОСТ
За да оценим как се развива
българският винен туризъм,
първо трябва да го измерим.
И после да го сравняваме – с
предходни години, със съседни страни, с най-добрите в
света. За съжаление българският винен туризъм е неизмерим: няма данни за брой
туристи, посетили винарните, няма данни за приходите,
които те носят, за предпочитанията им, за степента
на удовлетвореност от услугата. Потърсихме информация за винения туризъм
в България в Националния
статистически институт,

Националната агенция по лозата и виното, в докладите
на Изпълнителната агенция
по лозята и виното. И накрая
в Министерството на туризма. В нито една от тези
институции няма данни. Това
е ясен знак, че виненият туризъм в страната ни е толкова
малък, че не влиза в обхвата
на статистическите изследвания. Остава втори подход
– да попитаме експертите.
Това е неточен, частичен и
вероятно поизкривен поглед
върху бранша, но все пак дава
представа за нагласите на
хората, работещи в сектора, и за посоката, в която ще
се развива той.
НЕОБХОДИМ Е МАРКЕТИНГ
Според експерти, които разработват проект „Сподели
България“, виненият туризъм
и гурме туризмът са един от
начините да се удължи туристическият сезон – зимен и летен - в страната ни. Това е
и потенциална възможност
да се привлекат още свежи
приходи за хората от бранша, респективно и в бюджета
на страната. „Ще предложим
в следващия програмен период по оперативните програми да се финансират големи,
интегрирани туристически
проекти. Искаме да започнем

с девет проекта, по един във
всеки туристически район за
планиране.“ Това каза министърът на туризма Николина
Ангелкова по време на четвъртата кръгла маса по проекта
„Сподели България“ в Кърджали
през септември тази година.
Утвърдените от бизнеса и
местната власт дестинации
ще бъдат представени през
октомври. Предвижда се активна маркетингова кампания, която да стартира и да
се включи в годишната програма за Национална туристическа реклама 2019 година.
Виненият туризъм в
България обаче се разширява
най-вече защото предприемчивите винари и хотелиери започват да оценяват
потенциала в този бизнес.
Съзнателно изписвам „винари
и хотелиери“, защото българският винен туризъм тръгна и върви по двата пътя –
винари, които започнаха да
изграждат специални места
за дегустации, за почивка, за
развлечения край своите винарни. И хотелиери, които започнаха да изграждат лозови
масиви и винарски изби край
своите хотелски комплекси.
МОДЕЛЪТ „ВИНО
КЪМ ХОТЕЛА“
В Старосел виненият >56
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туризъм е отишъл много
напред спрямо българските
стандарти. И показва, че
подходът „Вино към хотела“
работи успешно. Дотолкова,
че собствениците на едноименния хотелски комплекс
вече разширяват както хотелската част, така и винените услуги. Характерното
за този подход е, че предлага стандартизирани винени
услуги на сравнително ниски
цени за туристите, които
идват на почивка в комплекс
„Старосел“. „За нас виното е
не само съкровище от вкусове
и аромати. Но със своите безценни съставки то е в основата на новата услуга винотерапия, която предлагаме в
новия хотел „Тракийска резиденция“. Ние се смятаме за пионери в тази област и сме сигурни, че до две години ще сме
на световно ниво в предлагането на тези услуги“, обяснява съсобственикът на инвеститора „Старосел инвест
груп“ Димитър Димитров.
Компанията инвестира общо
22 млн. лв. в хотел, водопровод
за минерална вода и база за винотерапия. Прогнозата на инвеститорите е, че могат да
възвърнат вложените средства от 4 до 5 години, като
разчитат много на предлаганите винени услуги и нарастващите винени продажби.
Има и други модели на развитие на винения туризъм - изграждане на дегустационни зали към избите.
Инвестирайки в такава специална зала, избата е напра-

вила първата важна стъпка
към нов бизнес – винен туризъм. Точно така осъзнава развитието на винарска изба
„Златен Рожен“ регионалният й мениджър и управител
Мария Стойкова. В бизнеса
с винения туризъм „Златен
Рожен“ са от 14 февруари
2018 г. именно с изграждането на дегустационна зала.
Иначе винарната стартира
през 2010 година и очевидно
на собствениците са трябвали време, средства и натрупано самочувствие, за да започнат да канят енотуристи
от България и чужбина. „Това,
което наблюдавам, откакто
ръководя избата, е, че наистина има засилен интерес
не просто към виното като
напитка, а към изживяването
да дойдеш във винарната и
тук да опитваш вина. Идват
хора на различна възраст и с
различен икономически статус, но като бройка все още
са недостатъчно“, обяснява
Стойкова.
ИНТЕРЕСЪТ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ
По думите й съотношението между случайните и целенасочените посещения на
туристи в тяхната изба
е почти поравно - 60:40.
Чуждестранните винени туристи са по-информирани, поцеленасочени. За тях виното
е начин да открият и разберат България. „Работим с хотелите в региона, с туристически агенции и сами активно
търсим туристи. Бюджетът
на туристите е много разли-

чен. Парите, които оставят
при нас, наистина са в много
широки граници в зависимост
от личната платежоспособност, от възможността да
пренесат виното ни със самолет зад граница“, разказа
Мария Стойкова. Според нея
има пряка зависимост между цените на виното, което
се произвежда в българските
винарни, и цената на българския винен туризъм. Тя вече е
чувала коментари от чуждестранните си туристи, че е
кощунство да продават толкова добро вино на толкова
ниска цена. И счита, че това
в известна степен е липса на
самочувствие, а не само пазарна предопределеност.
Собственикът на туристическата агенция „Витис
тур“ Ги Лабери често чува по
време на преговори с българските винарски изби, че и сами
могат да си организират посещенията на туристи, но
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ната трябва да се занимава с
туристите“, заключава мосю
Лабери.

снимка Анелия Николова

това не е така. Французинът,
търговец на вина от Бордо,
от 2013 година предлага на
своите сънародници да открият „новите вина от стара Европа“, докато пътуват
в българските винарски райони. И успява всяка година да
качи на самолета 8000 французи, половината от които
остават да почиват на морето, но другата половина
се впуска в откриването на
български вина. През 2018 година Ги Лабери е организирал
4000 посещения на винарски
изби и 1500 пикника в лозята.
Неговите обиколки из българските винарски изби са част
от по-широк културен, исторически и гурме туризъм.
Отначало му е трудно да убеди малките винарни да отворят вратите си за туризъм.
После – да ги убеди да „играят като отбор“, за да могат
туристите да посетят няколко изби една след друга. И

най-трудното, което не успява и до днес – да инвестират
в човек, който да се занимава
изключително с туристите.
Обикновено френският турист има бюджет от 100 евро
на ден и е важно каква част от
бюджета ще остане във винарната. Цената на виното
не е проблем, проблем е как
ще си го занесе във Франция.
Но така е навсякъде по света.
Сега Ги Лабери опитва да убеди винарите, с които работи,
да се решат на следващата
крачка – да направят дегустациите безплатни, за да привлекат повече туристи, които
идват, за да купят, а не само
да опитат. „Винарите разбират от вино, но не разбират
от туризъм и не се вслушват
в съветите на туристическите оператори. Трябва им
време, за да разберат, че винарят трябва да прави вино,
а туроператорът или специалният служител във винар-

СТИЛ „ВИЛА ЮСТИНА“
„Вила Юстина“ е един от лидерите в областта на винения туризъм в България. По
данни, предоставени от винарската изба, през 2017 година тя е посрещнала близо
10 000 енотуристи, а очакванията за 2018 година са, че
техният брой ще нарасне.
Голяма част са чужденци. „За
трета поредна година имаме
посетители от почти всички обитаеми континенти на
Земята“, разказва търговският директор на винарска изба
„Вила Юстина“ Станислав
Бакърджиев. Според него успешните фактори за винен
туризъм в имението са няколко. Голяма част от чуждестранните винени туристи идват в избата, защото
е близо до Пловдив. Освен доброто разположение тя има изградена дегустационна зала,
която събира до 100 души, и
парк-лозе за разходка на туристите. „При 420 декара лозе
имаме вътре над 60 декара
парк, в който могат да паркират туристи с кемпери. В момента завършваме хотелска
част с около 70 места. Това
ще бъде стил „селски къщи“,
обяснява Бакърджиев.
Профилът на винения турист във „Вила Юстина“ изглрежда така: преобладават
малките групи от винени туристи - семейства или групичка приятели винени >58
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ентусиасти. От 2018 година
има голям ръст на групи с автобуси до 50 туристи – чужденци. Те отделят цял ден, избират си петстепенно меню
за обяд с български ястия. Така
опознават и българската кухня. „За първи път група японци си платиха, за да участват 2 дни в нашия гроздобер.
Това е ново направление на
винения туризъм за нас и за
България. Имаме цел – 60% от
приходите да бъдат от винени продажби на място и на
услуги“, разказва Станислав
Бакърджиев.
Друг пример. Васил Златев
е собственик на туристическата агенция „Бългерия
уайн турс“. Неговата специализация е индивидуалният
винен туризъм за чужденци.
През тази година вече има
около 200 клиенти. Помолих
го да направи профил на чуждестранния енотурист, разбира се, на базата на своя
опит. Ето и неговата оценка. „Чуждестранният турист,
който идва да изследва и открива българските вина, все
по-често е млад, 30-35 годишен интелигентен човек от
средната класа, който иска да
получи винени емоции на място. Той най-често е подготвен с предварителна информация за винената обиколка из
България и често сам чертае
маршрутите. Значителна
част от туристите ни са на
възраст 60-65 години, които
идват в България с усещането, че ще бъдат „колумбовци“
. И не остават разочаровани.
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Бюджетът на нашите гости
е около 100-130 евро, но това
не включва покупката на вино.
Обикновено те купуват скъпи
вина – защото са по-добри, а
и защото няма смисъл да плащат за транспорт на евтино
вино.“ Продължителността
на винените турове е 3-5 дни.
Имало е случаи туристите ни
да се върнат отново. Но найценното е, че те популяризират вината на България сред
приятелите си и така привличат още туристи“, заключи
Васил Златев.
ВИСОКИЯТ КЛАС
Вината на Винарска изба
„Драгомир“ са едни от найвисоко оценяваните български
вина. За един от нейните собственици, Наталия Гаджева,
срещите и дегустациите
с швейцарски сомелиери, с
балкански ресторантьори, с
френски търговци на вино, с
европейски туроператори, с
изявени винени блогъри от цял
свят не са нищо друго освен
проповед. Тя е истински проповедник на вината от български сортове. Също и гуру
за онези по-заможни винени
ентусиасти, които заедно с
нея правят собствен купаж в
собствен барик и бутилират
със собствени етикети. Сега
Наталия Гаджева и съпругът
й Константин Стоев изграждат новото си винарско имение и искат да пренесат и надградят досегашния си опит в
по-добрите условия на новата
винарна. „Нормално е в една
новострояща се винарна да

има насоченост и към дегустации. Това е най-добрият начин
да запознаем голям брой хора,
които са ни дошли на крака, с
качеството на нашето вино.
Разбира се, основното в новата ни винарна е възможността тук да правим качествено
вино. Но разширяваме базата за дегустации, защото
през всичките 10 години, откакто сме в Пловдив, виждам
колко е важно да се разширява
този тип бизнес“, обяснява
Гаджева. Залага в бизнес плановете за новата винарна 1520 процента от приходите да
идват от винения туризъм.
На втория етап от инвестиционния й проект във винарското имение „Драгомир“
ще създаде собствени къщи
за гости. Освен това добавя
и културни събития: музика и
изложби, при които виното е
само за настроение, дава още
детайли за проекта Наталия
Гаджева.
Близо 90% от запитванията за дегустации във винарна „Драгомир“ са от чужденци. Все по-често фирми
идват тук за своите събития. Виненият турист, дегустиращ вината в залата
на винарската изба, е на възраст от 22 до 90 години. А цената на винената лекция, изнесена от Наталия Гаджева,
плюс дегустацията на престижните вина и малко храна
достига 15 евро. „За същото
в Тоскана се плащат 60 евро“,
казва Гаджева. Убедена е, че с
просветителството си ще
създаде по-добри резултати

за винения туризъм във ВИ
„Драгомир“.
За енотуризма размерът
на винарската изба няма значение и мениджърът проекти на изба „Заара естейт“,
село Главан в Сакар, Виктор
Цветанов е убеден в това.
Малката винарна винифицира
своето първо вино през 2017
година, а от 1 юли 2018 година
посреща и първите си туристи. Проектът се финансира
изцяло със собствени средства. Той включва винарска
изба, малък хотелски комплекс за 39 гости, ресторант
и зона за почивка. Винарското
имение е семейна собственост, но най-активният човек, който движи бизнеса, е
Красимира Недева заедно с
нейния баща. „Хората, които идват при нас с цел винен
туризъм, са хора от големите
български градове и имат позадълбочено отношение към
виното. Няма определен тип
винени туристи – имали сме
самостоятелни посещения
и корпоративни семинари.
Скоро ще имаме и много голяма група от 50 чуждестранни гости“, коментира Виктор
Цветанов. Споделя, че подходът им е с фиксирани цени за
дегустация – от 10 до 15 лева в
зависимост от броя на вината. „А ако туристът остане
при нас да нощува и се храни в
ресторант, плюс дегустацията, обикновено той оставя
тук около 100 лева. Смятам,
че в рамките на 4 години инвестицията ще бъде възстановена“, убеден е Цветанов.
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Новият играч
в Австрия
Какви са разликите между българския
и австрийския пазар половин
година след като Special Events
Group отвори офис във Виена
Сирма Пенкова

П

Половин година след
като лидерът в събитийния сектор в
България SEG (Special Events
Group) откри офиса си във
Виена, дружеството вече
има голям проект зад гърба
си. Нещо повече - българската
компания цели да се позиционира като една от малкото
фирми в Австрия, които предлагат пълно решение на клиентите, комбинирайки редица услуги в портфолиото си.

ДА ПЕЧЕЛИШ НА ЧУЖД ПАЗАР
За времето, в което компанията оперира на австрийския
пазар, основателите Невена
Тодорова и Калоян Тодоров
забелязват една основна разлика в провеждането на събития в сравнение със сектора в
България. Клиентите там не
искат да се афишират много
и предпочитат по-обраните и стегнати формати. „В
България компаниите обичат
грандиозните събития, дока-

то в Австрия клиентите са
по-скоро консервативни“, разказва пред „Капитал“ Невена
Тодорова.
Затова и когато при тях
идва първият голям проект
на Германско-австрийската
индустриално-търговска камара, която търси технически и креативен партньор на
технологичен форум, те не
са изненадани, че камарата
предпочита средно по големина събитие без визуални
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Основателите на SEG
Невена Тодорова и Калоян
Тодоров, смятат че компанията вече е достигнала лимита си от услуги в портфолиото | снимка Надежда Чипева

корпоративни елементи в
него. Идеята на SEG обаче е
по-различна, включвайки повече сценичен дизайн и технологии. „Трябваше ни време да
ги убедим да направим нещо
различно, което никога досега
не бяха правили. Накрая обаче
бяха много доволни от резултата и този проект ни служи за пример пред други клиенти в Австрия“, казва още
Тодорова.
Все пак според Калоян

Тодоров едно от предизвикателствата за клона във
Виена остава фактът, че
дружеството е от Източна
Европа. „В Австрия все още
свързват страните от нашия регион с незадоволително качество на ниска цена.
Необходимо е винаги да им
показваме примери с наши
проекти, за да видят нивото
ни на работа“, допълва той.
Нещо, което според основателите на SEG различава

компанията им от конкурентите на австрийския пазар, е
широкият спектър от услуги,
които предлагат на клиентите, или т.нар. one-stop shop.
Наблюденията им са, че има
много големи фирми, но всяка от тях е специализирана в
конкретна услуга. Затова друго предизвикателство пред
тях е да докажат на пазара, че
има и други работещи решения. „Там например, за да направиш сложна сцена на >62
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голямо събитие, има творчески агенции, които изготвят
концепцията, а архитекти
измислят как да се построи.
Този процес отнема повече
време и оскъпява в пъти работата“, дава пример Тодоров.
В България дружеството
вече от години се развива в посока one-stop shop, предлагайки
различни услуги, необходими за
цялостната подготовка на събитие. Започва като доставчик на технически услуги още
преди 17 години, а сега в портфолиото му влизат собствена зала (Sofia Event Center), сценични декори и декорация на
събития, разработване на
креативни концепции, а последната им услуга е в сферата
на консултирането и технологичната интеграция – как
да се проектират и създават
работещи събитийни локации
и зали от нулата или да се преработят такива, които не са
ефективни.
ПО РАЗЛИКИТЕ ЩЕ ГИ
ПОЗНАЕТЕ
Основателите на SEG очертават още някои основни
разлики между българския и
австрийския пазар на събития. „Средният тип събития
във Виена е доста под нашия
среден тип, но събитията с
високи бюджети са с пъти помащабни, отколкото нашите
големи събития“, обяснява
Невена Тодорова. За SEG обаче
това не е нещо ново, защото
вече имат опит с големи международни събития. Например
от 15 години доставят техни-

Проблем на събитийния сектор в
България остава
силната концентрация на събития
в София, където се
провеждат 90% от
всички събития.
ката за превод на Световния
икономически форум в Давос.
Разбира се, друга голяма разлика са ценовите нива, като в
Австрия са 3-4 пъти по-високи. „В Австрия имат подробни
изследвания на пазара, според
които събитийният бизнес,
включително изложби, конгреси, панаири, генерира около 9.1 млрд. евро за 2016 г. В
България, освен че няма подобни изследвания, по наши груби
прогнози пазарът стига наймного до 300-400 млн. лв., като
вземем оборотите на всички
хотели, локации за събития,
организатори и т.н.“, коментира Калоян Тодоров.
Проблем на събитийния сектор в България остава силната концентрация на събития
в София. От дружеството посочват, че близо 90% от всички събития се организират в
столицата. Това се дължи не
само на възможността за достигане до по-широка публика, но и на липсата на модерни
конферентни центрове като
цяло в страната.
По-различно обаче е в
Австрия, където по думите
на основателите на SEG има
локации за големи събития не

само в малките градове, но
дори и в някои села. „Редица
дворци са реставрирани и
пригодени за хотели, а други
за зали за събития. Австрия
е връзката между Запада и
Изтока и се превръща в хъб
за събития“, обяснява Тодоров.
Неговите наблюдения са, че
Виена и други големи европейски западни столици се превръщат в предпочитани дестинации за големи китайски и
индийски компании, които
изпращат екипи от стотици и дори хиляди служители,
съчетавайки фирмени конференции с културни забележителности. „На този етап подобни посещения в България не
са възможни, дори да има интерес, защото не разполагаме
с база да посрещнем толкова
много хора“, допълват от SEG.
А СЕГА НАКЪДЕ
Българското дружество, предлагащо услуги за събитийната индустрия, цели постоянно разрастване, но не и в
портфолиото си от услуги,
защото според основателите компанията вече е достигнала лимита си. „От събитийната палитра не сме
покрили единствено кетъринг и транспортните услуги и хотелското настаняване,
но нямаме бизнес интерес към
тях“, казва Тодоров. Затова
и компанията освен разширяване на клиентската база
цели да продължи да се развива на международни пазари,
като с интерес гледа в посока
Западна Европа и Азия.
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КАТАЛОГ
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2018
Bulgaria's Leading
Hotel

Кемпински Хотел Гранд Арена Банско

Капацитет на
залите

Местоположение: Най-добрият СКИ и СПА хотел на
България се намира до начална станция на кабинковия
лифт и разполага с най-прекрасната гледка към Пирин
планина. През зимата хотелът предлага ВИП ски карти с
директен достъп до лифта.
Настаняване: 157 луксозни стаи и апартаменти в
алпийски стил - 110 Делукс и 21 Екзекютив стаи, 14 Джуниър, 7 Делукс и 3 Алпийски апартамента, 1 Панорамен и
1 Президентски апартамент. Всяка стая разполага с балкон, баня с отделни вана и душ кабина, климатик, кабелна
телевизия, минибар, безплатен Wi-Fi, бюро, сейф, сешоар,
телефон с гласова поща и комплимент кафе и чай.
Заведения: Основен ресторант „Галерия“ с интернационална кухня, средиземноморски ресторант „Коме Прима“,
ексклузивен Суши Бар и Тепаняки Грил, Пиано Бар „Синг
Синг“, Лоби Бар, Витамин Бар и лятна тераса „Ла Веранда“.
СПА: Изцяло обновеният СПА център предлага дизайнерска арома парна баня, четири различни вида сауни, зона
за дълбок дигитален релакс, снежна стая, леден фонтан,
Конферентни
зали
Олимпия
Пирин
Витоша
Рила

Етаж

Височина
в метри

Размери
в метри

Партер
Мецанин фоайе
Мецанин фоайе
Мецанин фоайе

2,4
2,7
2,7
2,7

10/16
6,80/2,20
6,80/7,95
6,80/3,90

приключенски душове, 2 външни и 1 вътрешен басейн,
външно и вътрешно джакузи, детски басейн с площадка
за игра и модерен фитнес център.
Бизнес и конференции: Хотелът е единственият
международен петзвезден хотел в Банско с безупречно
обслужване от висококвалифициран екип от професионалисти. Разполага с 4 обновени конферентни зали с естествена светлина с различен капацитет и модернa аудиовизуална техника. Предлага преференциални цени за групи
и мероприятия с възможност за провеждане на частни
бизнес срещи в единствения по рода си Президентски
апартамент, както и богат асортимент от менюта по
избор, приготвени със свежи местни продукти от международния кулинарен екип на шеф Тревор Портели.
Развлечения: Планински преходи, АТV турове, офроуд
сафари, конна езда, водна аеробика, риболов, рафтинг,
уроци по готварство и коктейли, йога сесии, пикници в
планината, уиски дегустационни класове, тенис на корт,
билярд и много други.

Площ Подредба Класна
U
ТеаОбяд/
Кок- Кабаре Клима- Дневна Затъмв м2 около маса стая форма трална вечеря тейлна стил
тик светлина няване
200
140
56
35

50
70
35
12

70
70
25

40
60
25

180
150
40

n/a
n/a
n/a
n/a

100
100
45

n/a
n/a
n/a
n/a

2770 Банско, ул. "Пирин" 96
тел.: +359 749 888569, факс: +359 749 88560, e-mail: meetings.grandarena@kempinski.com
www.kempinski.com/bansko

v
v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v
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Регнум Банско Апарт Хотел & СПА 
Местоположение: Регнум Банско Апарт Хотел и СПА
5*, гр. Банско е с много добра локация, на около 2 км от
центъра на града, в близост до ски зоната, в самото
подножие на планината и до река Глазне.

на две самостоятелни зали. Зала „Босфор Гранд“ може
да бъде използвана и като банкетна зала с максимален
капацитет 250 места. Конферентни зали „Дарданели“,
„Кария“ и „Регнум“ са разположени на партерен етаж
в хотела. Всички зали са с пряка дневна светлина и
разполагат с прилежащи пространста за организиране
на кафе паузи.

Настаняване: Нашите просторни апартаменти
с невероятен изглед към Пирин планина предлагат
изключитено удобство и комфорт. Хотелът разполага
с 138 помещения: Джуниър, Екзекютив и Гранд
апартаменти. Общият брой на отделните легла е
109, разпределени в 43 помещения. Помещенията са
климатизирани, с просторни бани, телефон, кабелна
телевизия, безплатна Wi-Fi връзка, мини бар, персонален
сейф.

Заведения: Ресторант „Регнум“ предлага изтънчено
меню с традиционна българска и интернационална кухня,
а през зимния сезон и автентична турска кухня. Уютната
му атмосфера го прави идеално място за корпоративни
събития или специални вечери. Хотелът разполага още с
Лоби бар с джаз музика на живо през уикендите и нощен
бар.

Капацитет на залите

Конференции: Регнум Банско Апарт Хотел и СПА 5*
разполага с 4 конферентни зали. Зала „Босфор Гранд„ е
с капацитет 400 места театрална подредба, като има
възможност да бъде разделяна с шумоизолираща преграда

Развлечения: Просторен СПА център, Аква парк през
лятото и нов целогодишен комплекс „Регнум Баня Термал“
– изцяло с минерална вода .

Кабаре
Височина Размери Площ Подредба Класна UОбяд/
Конферентни
Климатик Дневна Затъмняване
Коктейлна
Етаж
Театрална
стил
в метри в метри в м2 около маса стая shape
вечеря
зали
Босфор Гранд

2

3

25/12.4

310

60

180

120

400

220

180

50

Да

Да

Да

Босфор I

2

3

12.5/12.4

155

30

80

40

150

80

100

30

Да

Да

Да

Босфор II

2

3

12.5/12.4

155

30

80

40

150

80

100

30

Да

Да

Да

Дарданели

0

2,15

13/11.4

148,2

20

30

20

80

60

80

n/a

Да

Да

Да

Кария

0

2,5

15/8.6

129

20

30

20

80

n/a

80

n/a

Не

Да

Да

Регнум

0

2,5

9.3/4.3

40

16

16

16

25

n/a

30

n/a

Не

Да

Да

2770 Банско, ул. „Бански Суходол“ №3
тел.: 0800 18 089, +359 749 84 000, regnum@regnum.bg
regnum.bg, regnumbanyathermal.com

ХОТЕЛИ, ВИНАРНИ, ЗАВЕДЕНИЯ, ЗАЛИ | 67

Гранд Хотел & СПА „Приморец“ 

Капацитет на залите

Местоположение: Разположен в Морската градина
на плажната ивица, само на 15 мин. път от летище
Бургас, в непосредствена близост до центъра на града,
Гранд Хотел и СПА „Приморец“ е идеалното място за
съвременния делови човек, който търси пълноценен
отдих, семейна почивка и бизнес комфорт.
Настаняване: 109 стаи и апартаменти, от които
75 стандарт стаи, 18 делукс стаи, 4 джуниър, 4 екзекютив и 4 гранд апартаменти, 1 премиерски и 1 президентски апартамент. Всички помещения са модерно
оборудвани с минибар, сейф, сешоар, гардеробна, дигитална телевизия, интернет достъп. Елегантен интериор от мрамор, махагон, коприна и меки, естествени
тъкани.
Конференции: Комплексът осигурява отлични усло-

Конферентни зали

Етаж

Височина

Размери

Площ

вия както за провеждане на семинари, презентации,
обучения и други корпоративни прояви, така и за
коктейли и мероприятия от личен характер. 5 конферентни зали с различни подредби, съобразени с нуждите и броя на клиентите, от 10 до 220 места. Найсъвременна техника и оборудване: екран, мултимедия,
флипчарт, озвучаване, кабина за превод. Гъвкавост
при предоставяне на допълнителни услуги.
Заведения: Класически ресторант „Приморец“; средиземноморски р-т „Салини“; лоби бар; лаундж бар и
пиано бар „Пърпъл“.
Свободно време: СПА и уелнес център на площ 3000
кв.м с вътрешен и външен басейн, био- и арома сауна,
парна баня, хамам, солариум, душ виши, релакс зона, богата гама от масажи и терапии; арт галерия.
Класна
стая

Борд

Театър Коктейл

Обяд/
вечеря

Климатик

Дневна
светлина

Затъмнение

Гранд Приморец

1

3

23,60/13,00

270

50

60

200

180

100

*

*

*

Зала „Ахело“
Meeting room
Зала „Бургас“
Зала за бизнес срещи

1
1
-1
1

3
3
2,5
2,5

17,60/13,00
6,00/13,00
16,00/7,00
7,00/7,00

220
45
150
33

35
20
n/a
10

45
20
25
15

150
30
50
25

100
n/a
70
n/a

60
n/a
n/a
n/a

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

8000 Бургас, ул. „Александър Батенберг“ 2
тел. +359 56 8 12345, e-mail: info@hotelprimoretz.bg,
www.hotelprimoretz.bg
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Хотел „Рила“, Боровец 
Местоположение: Разположен в сърцето на Боровец,
хотел „Рила“ е на ръка разстояние от София. Буквално в
подножието на пистата, хотелът е само на метри от
ски лифтовете и разнообразните активности, които
курортът предлага целогодишно.
Настаняване: След цялостно реновиране на общите
части през 2015 г. и на западното крило през лятото
на 2017 г. хотел „Рила“ посреща своите гости в нови
SUPERIOR стаи. Хотелът разполага със 168 SUPERIOR двойни стаи, 19 от които са свързани помежду си с врата,
100 SUPERIOR семейни стаи, 24 SUPERIOR апартамента,
5 SUPERIOR мезонета, както и 190 стандартни двойни
стаи, 2 стандартни мезонета и 1 президентски мезонет.
Конференции: Конгресният център на хотел „Рила“
е идеалното място за корпоративни срещи като
конференции, обучения, семинари, коктейли, коледни
партита, както и за семейни празненства, сватби и
др. Центърът разполага с 9 мултифункционални зали с

Партер
1-ви
ет.

Капацитет на залите

Конферентни зали
Рила 1
Рила 2
Рила 1 + Рила 2
Интернационал
Захари Зограф
Ястребец
Ястребец + Захари Зограф
Боровец
Мусала
Мусала + Боровец
Самоков
Искър

Площ
(кв.м)
329
267
596
286
195
55
250
104
51
155
53
39

капацитет от 10 до 700 души, оборудвани с модерна аудио-визуална техника. Бална зала „Рила“, състояща се от
зала „Рила 1“ и „Рила 2“, разполага със собствено фоайе и
бар, собствена тераса с директен достъп до паркинга, а
двете шумоизолирани части могат да се ползват поотделно и независимо една от друга.
Ресторанти: Бюфет-ресторант „Сезони“ (420 места) и алпийският Les Arcs (260 места) с разнообразни
традиционни и международни предложения; а-ла-карт
ресторант „Самокови“ (120 места) с изискана обстановка и изкушаващи предложения от българската и
международната кухня, представени през иновативния
поглед на шеф Веселин Калев; лоби бар Champions Bar &
Diner с неустоими коктейли и сезонно меню; хитовият
бар The Terrace Launge с изумителна гледка към планината и незабравими apres-ski партита; нощен клуб After
11 с най-добрата музика в курорта, гостуващи изпълнители и добро настроение до зори.

Размери
Стационарна Eстествена
L x W x H (m) Климатик мултимедия светлина
18.8 x 17.5 x 7.4
да
да
да
18.8 x 14.2 x 7.4
да
да
да
31.7 x 18.8 x 7.4
да
да
да
28.3 x 10.1 x 3.1
да
да
да
15.5 x 12.6 x 3.1
да
да
не
8.5 x 6.5 x 3.1
да
да
не
19.1 x 13.1 x 3.1
да
да
не
14.2 x 7.3 x 3.1
да
да
да
7.3 x 7 x 3.1
да
да
да
21.2 x 7.3 x 3.1
да
да
да
15.1 x 3.5 x 3.1
да
не
да
10.9 x 3.6 x 3.1
да
не
да

Класна
стая
120
108
230
60
54
12
54
24
66
-

UТеаБанкет Коктейл Заседателна
зала
форма
трална
250
235
700
120
150
30
150
100
50
150
20
20

150
120
280
60
70
40
60
-

Хотел „Рила“, 2010 Боровец,
тел.: (0750) 32 295/ (0750) 32 658,факс: (0750) 32 533, rila@rilaborovets.com
www.rilaborovets.com

200
150
370
100
140
55
40
100
20
20

42
40
80
36
36
14
36
38
28
66
15
15

36
35
70
30
29
12
29
44
23
55
12
12

Хотел Рила
Боровец
Вашето място
за срещи и събития.
В сърцето на Боровец.
Само на час от София.
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Хотел Ястребец Уелнес и СПА

Капацитет на
залите

Местоположение: Хотел Ястребец Уелнес и СПА е Настаняване: Максималната леглова база е 160 чопървокласен целогодишен хотел, на един час път от века – 34 уютни стаи, 7 просторни апартамента и 15
столицата и летище София, разположен сред красивата финландски вили. Паркингът е охраняем и безплатен с
природа на Рила планина над Боровец.
капацитет до 55 паркоместа.
Бизнес и Конференции: За Вашите корпоративни съ- Ресторанти: Закуската e от здравословни предложебития, семинари и обучения разполагаме с:
ния на бюфет.
• Личен асистент на място в хотела;
За обяд и вечеря, предлагаме различни варианти от
• Външна шатра с адаптивно пространство;
разнообразни 3 и 4-степенни сет менюта и богати блок
маси с опция и за вегетарианци и вегани.
• 4 конферентни зали с различна големина и адаптивни
пространства;
Ресторантите на хотела работят с най-качествените
и типични за българската кулинарна култура сезонни
• Мултимедия и техническо оборудване;
продукти от малки български ферми.
• Пособия за писане и флипчарт;
СПА: СПА центъра предлага разнообразни терапии и
• Безжичен интернет;
масажи, термо зона, 15-метров закрит басейн със слън• Дневна светлина с гледка към боровата гора.
чев плаж и фитнес зала с пленителна гледка към Рила
Допълнително за бизнеса:
планина.
• Първокласен кетъринг и кафе паузи.
Нашите награди:
• Възможност за фирмено парти в пиано бара или диско• Bulgaria’s Leading Resort за 2014, 2015, 2016 и 2017 от
теката на хотела.
• Тиймбилдинг игри в парка към хотелския комплекс – World Travel Awards
• Travellers‘ Choicе за 2015, 2016, 2017 и 2018 от Trip Advisor
Yastrebets Park & Forest.
Конферентни зали Площ в м2 Театър Класна стая П-образно Заседателна зала Коктейл Дневна светлина
Шатра
Ястребец
Рила 1
Рила 2
Заседателна зала

450
67
65
36
36

250
70
70
30
–

130
30
30
12
–

100
30
30
12
–

100
20
20
12
12

250
50
80
20
–

да
да
да
да
да

Боровец 2010, reservations@hotelyastrebets.bg, +359 750 32 900
www.hotelyastrebets.bg

Затъмняване

Климатик

Камина

да
да
–
–
–

–
да
да
да
да

–
да
да
–
–
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Комплекс „Хоризонт“ 

Капацитет на локациите

Местоположение: Комплекс „Хоризонт“ се намира
в центъра на град Варна. Разположен в сърцето на
Морската градина, непосредствено над плажната
ивица, с уникална панорама към залива. Съчетанието
от красива природа, прекрасна гледка, уютен и модерен
интериор, комфортен достъп и качествен сервиз,
отличава комплекса, като едно от най-класните места
на българското Черноморие.
Настаняване: Целогодишно гостите на комплекса
могат да се настанят в уютния хотел „Хоризонт“,
който разполага с 22 стаи и апартаменти. Във всяка от
тях ще усетите удоволствието да се наслаждаваш на
красотата на природата от своята тераса, да сте в
центъра на Морската градина, което не може да бъде
измерено със „звезди“ освен тези, които виждате. Всяка
стая е оборудвана с телевизор, безплатен интернет и
всичко необходимо за комфортен престой. Хотелът
разполага със собствен охраняем паркинг.
Комплексът включва: Ресторант „Веранда“ е
истинската връзка между невероятната панорамна
гледка, уютния интериор пресъздаден от нашата
дизайнерка Ина Дамянова, перфектния сервиз и
Локации
Зала за организиране
на събития
Ресторант Веранда
Ресторант Марше
Коктейл бар
Нощен клуб
Лятна градина на клуба
Външна градина за
събития

Височина
в метри

чудесната храна, създадена от екипа на нашия Шеф
Бураков! Можете да бъдете наши гости от май до
октомври! Ресторант „Марше“ е отворен през зимният
период от октомври до май, характерен със своя
собствен стил, домашна атмосфера и уют. Коктейл бар
към комплекса работи целогодишно и през деня, като
обслужва голямата лятна градина, и вечерно време като
част от нощния клуб на комплекса. Нощен клуб - кубът е
емблематичен за град Варна, със своята над 15-годишна
история. Много от големите артисти DJ са били гости
на клуба. Залата за организиране на събития е едно от
най-актуалните места в града, където могат да бъдат
организирани всякакъв тип събития, конференции, бизнес
срещи, частни мероприятия и сватбени тържества.
Екипът ни разполага с голям опит, провеждайки над 150
събития годишно. Външните пространства за събития
са едно от най-големите предимства на комплекса.
Голямата лятна градина е най-желаното място в
града за организиране на сватбени церемонии, както
и провеждане на концертни събития. Комплексът има
и свой собствен охраняем паркинг с капацитет до 50
автомобила.

Размери Площ в
Подредба Класна
U
Теа Обяд /
Кок в метри кв. метри около маса стая форма трална Вечеря тейлна

Кабаре Клима- Дневна Затъм стил
тик светлина няване

3

20/18

360

12

120

100

150

200

300

300

*

*

*

2,5
3
2,5
2,5

30/25
20/14
22/5
34/15
50/18

750
280
110
510
900

12
10
6-8
n/a
6-8

120
80
50
200
n/a

120
60
n/a
n/a
n/a

150
75
50
200
300

240
140
n/a
n/a
n/a

300
180
120
400
800

300
n/a
100
400
800

n/a
*
*
*
не

*
*
*
не
*

n/a
*
*
*
*

25/12

300

8-10

160

100

160

120

200

200

не

*

*

Комплекс „Хоризонт“, Морска градина, Варна 9000, България
Телефон: +359 88 5004372, E-mail: manager@horizont.bg
www.horizont.bg
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DoubleTree by Hilton Varna – Golden Sands
Местоположение: Разположен в древната и защитена
гора на Природен парк „Златни пясъци“, с изглед към
черноморското крайбрежие, хотел DoubleTree by
Hilton Varna - Golden Sands се намира на 30 минути
път от международното летище Варна. Предлагат се
организирани трансфери при предварителна заявка.
Настаняване: Хотелът разполага със 196 луксозни
стаи за гости, включително 17 апартамента. Всички
стаи и апартаменти предлагат просторни работни
кътове, телевизор с плосък екран, собствена тераса
с възхитителна гледка, както и високоскоростна
интернет връзка.
Заведения: Основен ресторант Demeter, а ла карт
ресторант Dionysus, лоби бар, бар на басейна, нощен бар
Apollo, румсървис с богат избор от великолепни ястия.

Капацитет на залите

Ниво

-1

0
1

Конферентни зали Площ в м2 Размери в м

Развлечения: Фитнес център, вътрешен и външен
басейн с водни пързалки, Aphrodite Beauty Spa & Health
Clinic, дневна и вечерна анимация, спортна програма,
многофункционално игрище, нощен бар Apollo.
Бизнес, тиймбилдинги и конференции: Конгресният
център на хотела предлага осем конферентни зали,
сред които мултифункционална зала с капацитет до
500 души. За организация на бизнес и частни събития
е на разположение луксозният ресторант Dionysus
с открита тераса. Барът на хотела е подходящ за
провеждане на фирмени прояви, светски вечери и
частни тържества. Участниците в мероприятията
могат да се насладят на разнообразни разкрасителни и
терапевтични процедури в новаторския и луксозен СПА
център Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic.

Класна стая

Театър

Банкет

U форма

Окръжност

Eos

580

38.4 x 15.1

-

500

400

Рецепция Заседание
520

-

-

-

Eos I

290

19.2 x 15.1

130

300

260

312

-

-

-

Eos II

290

19.2 x 15.1

130

300

260

312

-

-

-

Apollo

290

15.4 x 18.8

56

150

110

135

-

-

-

Athena

57

5.7 x 10.0

26

68

50

60

15

18

15

Calipso

50

7.4 x 6.8

22

60

40

54

14

16

14

Calipso I

20

6.1 x 3.3

10

24

18

22

6

-

-

Calipso II

30

8.5 x 3.5

14

36

20

32

8

-

-

Bia

30

6.3 x 4.8

14

36

20

32

8

-

-

Atlas

74

10.0 x 7.4

34

88

30

80

20

24

20

Dionysus

243

10.5 x 23.2

110

175

125

250

60

75

60

Hera Hera

31

4.2 x 7.4

14

36

-

-

8

-

-

Hermes

23

3.8 x 6.0

10

26

-

-

6

-

-

КК Златни пясъци, 9007 Варна, България +359 52 356 108
тел.: +359 52 356 108, email: DoubleTree@hiltonvarna.com
www.DoubleTreeVarna.com
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Zaara Estate 
Местоположение: Zaara Estate е място над нещата.
Разположена над село Главан, в прегръдката на щедрата
природа на Сакар, тази бутикова винарна е най-красивият път обратно към насладата от съществуването.
Живописните пътеки наоколо ще ви отведат до исторически забележителности и изумителни гледки.
Настаняване: Почувствайте се у дома си в изключително издържания интериор на 2 луксозни апартамента,
3 студиа, 9 двойни и 1 единична стая.

Капацитет на
залите

Заведения и услуги: Освен изящен интериор ресторантът на естейта предлага и великолепна селекция
от собствената си марка вино Dogma, както и специа-

Конферентни зали

Етаж

1

партер

Височина Размери Площ
в метри в метри в м2
4

20/10

200

Подредба
около маса
Възможни
са няколко
подредби

литети, приготвени от отбрани продукти от местни
производители. Усмихнатият персонал ще ви поглези с
домашни пити и сладка от плодове, отгледани на място. Можете да се отдадете на релакс в СПА центъра,
предлагащ закрит басейн, джакузи, сауна, парна баня и
солна стая. За любителите на движението винарната
предлага велопаркинг, живописни хайкинг маршрути и
много други активности.
Конференции: Само с едно движение ресторантът на
Zaara Estate се преобразява в уникална конферентна зала,
оборудвана с екран и проектор. А интериорът превръща стандартната конференция в изживяване, което си
струва.
Класна
UТеаОбяд/
стая форма трална вечеря
да

да

да

да

с. Главан
тел.: +359 888776605 | reservations@zaaraestate.bg
zaaraestate.bg

КокКабаре Клима- Дневна Затъмтейлна стил
тик светлина няване
да

да

да

да

да
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INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites 
Местоположение: На метри от плажа в Златни
пясъци, хотел ИНТЕРНАЦИОНАЛ комбинира стил,
комфорт и безкомпромисно петзвездно обслужване.
Хотелът работи целогодишно и се намира само на 15
минути с кола от оживения център на Варна.

паузи, приеми и изложби. Комплексът разполага с
голяма амфитеатрална зала, мултифункционална
бална зала и ВИП заседателна зала за срещи от найвисоко ниво, разположена в „Екзекютив лаундж“ на
17-ия етаж.

Настаняване: Разнообразие от 325 просторни
делукс, супериор, екзекютив стаи и апартаменти с
паркова и морска гледка.

Заведения: Комфортен бюфет ресторант, 2 стилни
алакартни ресторанта, 24/7 казино с розов бар, лоби
бар и удобен нощен бар за афтър парти.

Конференции: С капацитет от 1400 места в 11
модерни зали, хотел ИНТЕРНАЦИОНАЛ е домакин на
над 100 водещи събития годишно. Залите са обединени
от широко конферентно лоби - удобна зона за кафе-

Развлечения: Уникални възможности за забавление,
включително елегантно казино, екзекютив лаундж,
инфинити басейн, СПА център с топъл вътрешен
басейн, нощен бар, търговски център и др.

Капацитет на залите

Конферентни зали Етаж

Височина Размери Площ Подредба Класна Uв метри в метри в кв.м около маса стая Shape

Театър

Дневна
Обяд/
Затъмняване
Коктейл Кабаре Климатик
светлина
вечеря

Бална зала „Белини”

2

3.6

29 х 20

580

80

230

62

600

320

350

240

v

v

v

Амфитеатрална
зала „Импресия”

2

4.5

31 х 16

496

-

-

-

380

-

-

-

v

-

v

„Хармония”

2

3

13 х 10

130

40

50

32

110

40

50

30

v

v

v

„Ария”

2

3

11.8 х 10

118

40

60

30

96

40

50

34

v

v

v

„Минор”

2

3

13.3 х 7

93

20

28

16

36

36

50

26

v

v

v

„Темпо”

2

3

12 х 6.6

80

20

28

18

36

36

50

26

v

v

v

„Нота”

2

3

15.8 х 5.6

89

24

36

24

70

48

55

36

v

v

v

„Мажор”

2

3

13.2 х 5.6

74

24

36

24

40

36

40

26

v

v

v

„Форте”

2

3

8.8 х 5.6

50

12

8

10

33

-

-

-

v

-

v

„Пиано”

2

3

5.8 х 4.5

26

6

-

6

-

-

-

-

v

-

v

ВИП Заседателна
зала

17

4.4

11.5 х 2.7

31

14

-

-

-

-

-

-

v

v

v

Крайбрежна алея, Златни пясъци, Варна 9007, България
телефони: +359 896 666111, +359 52 357180, факс: +359 52 357180, sales@interhc.com
www.interhc.com

ЕКО ВИЛНО

СЕЛИЩЕ

ОМАЯ
ДОБРЕ ДОШЛИ У ДОМА!

ОМАЯ е малък къс от Рая, сгушен в полите на Славянска планина до село Гайтаниново и Гоце Делчев.
Ако търсите уюта и спокойствието на дома, място,
където да избягате далеч от градския шум и напрежение, то тук ще намерите своя малък рай за вашето семейство, приятели или събитие.
• Еко селище ОМАЯ разполага със 7 уникални в
архитектурата и обзавеждането си къщи, изградени изцяло от естествени природни материали
– камък, глина и дърво. Разположени са на обширна територия от 500 дка и са сгушени между гора,
пъстроцветни поляни и естествени езера. Освен с
чудна природа и къщи излезли от приказките, вилното селище предлага всички екстри, необходими
за доброто ви прекарване.
• В двата ресторанта, със затворен цикъл на производство на продуктите, се предлага 100% домашна екологично чиста храна. На територията на
комплекса се намира ловно стопанство и зарибено
езеро, с които гарантираме пресния произход на
месото и продуктите ни. Любителите на дивеч могат
да направят своя индивидуална заявка за менюто

си, а запалените рибари – да се насладят на вкусно
приготвената прясна риба, която сами са уловили.
• Освен с качествена храна, вилно селище Омая
ще ви спечели и с богат асортимент от предлагани
удобства и активности за вашата почивка.
• На територията на комплекса можете да се насладите на безкрайни възможности за спортуване
на открито – външен плувен басейн, езда, риболов,
тенис на маса, осигурени са колела за вело и еко
туризъм. А в бистрите води на естественото езеро,
на ваше разположение са и водните съоръжения
за едно незабравимо изживяване. За пълното ви
удобство има обособен паркинг и неограничен интернет.
ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА ОМАЯ ВИ ОЧАКВА!
За контакти:
село Гайтаново, +359 878 927 054
leshten@yahoo.com
ecovillageomaya

www.omaya.bg
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Империал Пловдив Хотел и СПА 
Империал Пловдив Хотел и СПА се намира в централен и лесно-достъпен район на Пловдив. Разполагаме
с повече от 1000м2 конферентна площ, разпределена
между 6 различни мултифункционални и изложбени
зали. Хотелската база има възможност за различни
по мащаб мероприятия – бизнес срещи, презентации,
обучения, форуми, семинари, конференции.

Капацитет на залите

Бална зала – (площ 300 м2, капацитет 250-300 души),
е домакин на някои от най-значимите национални
и международни събития провеждани в Пловдив
ежегодно. Хотелът разполага със 190 приветливи и
елегантно обзаведени стаи и апартаменти. Нашият
екип е винаги на разположение от първото запитване
до последния имейл.

Конферентни зали

Просторен СПА център – идеалното място за
разпускане след работния ден; включващ арома и
финландска сауна, парна баня, джакузи, масажи и
терапии за тяло, кнайп пътека;
„The Whisky Library” – С панорамна гледка към града
и Родопите, барът разполага с повече от 300 вида
уиски от Шотландия, Ирландия, Япония, Тайван, Нова
Зеландия и още.
* Високоскоростен интернет;
* Техническо обслужване;
* Кафе-паузи и бизнес закуски;
* Преференциални цени за
настаняване;
* Трансфери и коли под наем;

* 6 конферентни зали;
* Мултимедия, екран;
* Кабини за симултанен
превод;
* 8 етажа, 190 хот. стаи;
* 24/7 лоби бар и фитнес;

Етаж

Размери в м

Площ в м2

Театър

Класна стая

П-образно

Коктейл

Империал

Партерен

15 х 14

210

3.6

80

140

70

40

120

Пловдив

Партерен

12 х 5.5

66

3.6

30

70

45

30

50

етаж 9

28 х 10.5

300

3.9

200

300

180

80

250

Бална зала

Височина в м Банкет

Бална Юг

етаж 9

14 х 10.5

150

3.9

80

130

80

45

90

Бална Север

етаж 9

14 х 10.5

150

3.9

80

130

80

45

90

Панорама

етаж 9

16 х 8.5

130

3.6

60

140

70

40

100

България, 4017 Пловдив, ул. Лев Толстой 4, Арх. К. Петков 1А
тел.:+359 32 600 730, +359 32 604 770, events@hotelimperial.bg
www.hotelimperial.bg

Ресторант „Атлас”
Това е мястото в сърцето на Пловдив, където времето
и пространството сякаш не съществуват и се пренасяте в друго измерение. Аристократизъм, стил, изисканост - всички тези качества са събрани в ресторант
„Атлас”. Единствено тук може да пиете най-скъпото
кафе в света - Kopi Luwak, да пиете отбрано вино от
уникалната винена листа, да се насладите на национална българска или класическа европейска кухня. Построената през далечната 1923 г. сграда днес е основно реновирана. Символът на този паметник на културата
- скулптурата на древногръцкия титан Атлас, отново
крепи на раменете си небето с възобновени след реставрацията сили.
Изтънчената среда на втория етаж е подходяща за
корпоративни събития. Вечер е шоуто на единствена-

та в момента в Европа 3D мапинг инсталация. Докато
хапвате с наслада телешко уелингтън с мус от диви
гъби или веган ризото с лимец, високите шест метра
стени изведнъж оживяват. Срутват се под напора на
гигантска вълна от океана, изгарят в пламтящ огън или
се разтварят и ви отвеждат на дълго пътешествие в
Космоса... Корпоративните клиенти могат да поръчат
специален клип за своето събитие и само за две седмици
екип специалисти в областта на авангардния 3D мапинг
ще подготви визуален шедьовър. Всяка вечер точно в 20
часа зад белия роял сяда пианист и озвучава залата със
смуут джаз и евъргрийни.
Сайтът на комплекс „Атлас“ www.atlashouse.bg
предлага 360-градусова обиколка на ресторанта

ул.„Княз Александър I“, 41, 4000 Пловдив
тел. за резервации: 088 266 6555
facebook - facebook.com/atlashouse.bg
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RIU Pravets Golf & SPA Resort
Meстоположение: Само на 50 км от София по автомагистрала „Хемус“.
Настаняване: Хотелът разполага с 248 луксозни помещения - 108 двойни стаи с гледка езеро, 104 с гледка
планина, 10 едностайни апартамента с гледка езеро, екзекютив етаж с 13 студиа, 4 едностайни и 3 двустайни
ВИП апартамента и 18 обзаведени къщи – с 3 спални, 2
бани и дневна с кухненски бокс.
Заведения: Трите изискани ресторанта – „Езерото“,
„Хънтърс“ и „Панорама“, лоби бар, пиано бар и нощен

Капацитет на залите

Конферентни
зали
Мултифункционална зала „А+B+C+D“
1/2 Бална зала (A+B,
C+D, A+C или B+D)
1/4 Бална зала
(A, B, C, D)
Салон E
Салон F
Салон G
Салон H
Салон I
Салон К
VIP Lounge

Етаж
Ниво 1/Конферентен блок
Ниво 1/Конферентен блок
Ниво 1/Конферентен блок
Ниво 1/Конферентен блок
Ниво 1/Конферентен блок
Ниво 0 Партер
Ниво 0 Партер
Ниво 0 Партер
Ниво 0 Партер
Екзекютив
етаж Ниво 5

ВисоРазмери Площ
чина в
в метри в м2
метри

бар предлагат на гостите на хотела богат избор от
кулинарни изкушения и качествени напитки.
Конференции: Конферентният център на хотела разполага със зали с капацитет от 6 до 500 места, подходящи за провеждане на семинари, срещи, конференции,
коктейли, тиймбилдинг и сватбени тържества.
СПА и спорт: СПА центърът е на площ от над
3000 кв.м с парни бани и сауни, фитнес и масажни студиа. В комплекса има закрит и външен басейн с полуолимпийски размери.

ПодредКласна
ба около
стая
маса

Кок- Кабаре КлимаU
ТеаВечеря
тейлна стил
тик
форма трална

Дневна
Затъмсветняване
лина

4,65

25/25

630

n/a

240

n/a

540

320

540

240

да

не

–

**

4,65

12,3/25

315

80

120

60

270

160

270

120

да

не

–

**

4,65

12,3/12,3

153

40

60

44

135

70

120

50

да

не

–

**

2.65

7,7/5,35

41,195

20

n/a

16

n/a

n/a

n/a

n/a

да

да

да

*

2,65

5,4/3,9

21,06

10

n/a

8

n/a

n/a

n/a

n/a

да

да

да

*

3,1
3,1
3,1
3,3

7,1/4,45
8,2/3,9
8,2/3,4
7,7/8

31,595
31,98
27,88
61,6

15
10
10
25

n/a
12
9
35***

n/a
10
10
25

n/a
16
12
35***

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

12
8
8
24

да
да
да
да

да
да
да
да

да
да
да
да

*
*
*
*

3,1

6,9/7

51,405

10

12

10

15

n/a

n/a

8

да

да

не

*

* В наема на конферентната зала са включени екран, флипчарт, безжичен интернет; ** В наема на конферентната зала са включени екран, флипчарт, мултимедия
и безжичен интернет; *** Залата е оборудванa със столове със сгъваеми поставки (писалище); Възможност за наемане на допълнителна техника

2161 Правец, кв. „Езерото“ 8
тел.: + 359 29024100, e-mail: reservationspravets@tts.bg; маркетинг и продажби: тел.: +359 2 960 2 537, e-mail: salespravets@tts.bg
https://www.facebook.com/RIUPravetsResort, www.riupravets.bg
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„Гранд Хотел София“ 

Капацитет на залите

Местоположение: Пет-звездният „Гранд Хотел София“ се намира в самия център на столицата, в непосредствена близост до градската градина и Народен
театър „Иван Вазов“ и само на метри разстояние от
метростанция „Сердика“. Това е и най-комуникативното място до основните туристически забележителности, пешеходната зона на града, както и адмиснистративните, финансовите и търговските институции.
Настаняване: Още от откриването му през 2004 г.
хотелът се е превърнал в любимо място на голям брой
световно известни филмови звезди, музиканти и спортисти. „Гранд Хотел София“ предлага 105 изключително
просторни стаи с площ над 50 кв.м, елегантно обзаведени и предлагащи стил и комфорт на петзвездно ниво. На
разположение на гостите са също така 17 апартамента,
от които 2 президентски и 3 панорамни апартамента
с просторна тераса, които предлагат впечатляваща
гледка над София.
Конферентни услуги: Хотелът е и предпочитан изКонферентни зали Етаж Площ
в м2
София
Tриадица 1+2
Tриадица 2
Tриадица 1
Сердика
Средец

2
1
1
1
1
2

310
265
180
85
48
25

Размери в м
13.5 x 23
23.2 x 15.2 x 8.3
12 x 15
10.2 x 8.3
5 x 9.6
5x5

бор при организирането на конферентни събития на
най-високо ниво, коктейли и тържества. Конгресният
център на „Гранд Хотел София“ предлага пет конферентни зали с капацитет от 10 до 180 места в зависимост от типа подреждане на залата. Всички конферентни зали са елегантно обзаведени, модерно оборудвани, с
дневна светлина и отваряеми прозорци. Зала „Триадица“
разполага с открита тераса и предоставя възможност
за провеждане на приеми, коктейли, официални вечери и
сватбени тържества в приятна обстановка. През топлите месеци градината на хотела предлага възможност
за провеждане на големи тържества и коктейли на открито.
Отличните условия за организиране на срещи и мероприятия в „Гранд Хотел София“ се допълват от традиционно гостоприемство, безупречно обслужване и модерно
техническо оборудване. Можете да се доверите на професионални консултанти за организацията, а Вие да се
фокусирате върху успеха на Вашето събитие.

Височина Tеатър Класна
U
Заседателна КокГала Кабаре Клима- Дневна Затъмвм
стая форма
зала
тейл вечеря стил
тик светлина няване
3
3
3
3
3
3

180
130
80
70
40
20

90
80
55
35
30
10

70
65
36
25
25
10

80
70
40
30
30
15

София, ул. „Гурко“ 1
тел.: +359 811 0 900, events@grandhotelsofia.bg
www.grandhotelsofia.bg

210
190
100
70
40
n/a

180
150
10
40
30
n/a

400
90
180
90
60
70

*
*
*
*
*
*

n/a
n/a
n/a
n/a
*
n/a

*
*
*
*
n/a
*
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Хотел „Дръстър“ Силистра 

Капацитет
на залите

Местоположение: Хотел „Дръстър“ се намира в град
Силистра, разположен в красив парк сред цветя и зеленина на брега на река Дунав. Работи целогодишно и е в
близост до основните административни, търговски и
културни институции, което го прави удобно място за
пребиваване при бизнес пътувания и туризъм. Намира се
на 150 км от гр. Варна и на 120 км от Букурещ.
Настаняване: Разполага с 33 двойни стаи и 11 апартамента, луксозно обзаведени, с тераси, от които се открива прекрасна гледка към реката и парка. Всички стаи
са климатизирани, оборудвани са с минибар, TV, телефон,
интернет, вана, персонален сейф.
Конференции: Хотелът разполага с две конферентни
зали, както и три малки зали за срещи. Ние Ви предлагаме нещата, от които най-много се нуждаете - местоположение, комфорт и обслужване на най-добра цена.
Зала

Площ в м2

капацитет

Зала „Дунав“

200

до 90 души

Зала „Истър“

70

до 40 души

Зала „Сребърна“

40

до 20 души

Зала „Силистра“

25

до 12 души

Зала „Дръстър“

25

до 12 души

Drustar Hotel, 10 Captain Mamarchev Str., 7500 Silistra, Bulgaria
+359(86)812200; +359(88)9009890, e-mail: drustar@hoteldrustar.com
www.hoteldrustar.com

FABRICA 126
Местоположение: Fabrica126 се намира до метростанция „Мария Луиза“.
Настаняване: FABRICA 126 предлага шестнадест зали,
разположени на четири етажа, с обща площ 1900 м2.
Просторът и условията в помещенията правят възможно преобразяването им за различни видове събития.
Мащабно парти или полезен уъркшоп, професионална фотосесия или локация за рекламни клипове – FABRICA 126
разполага с всичко необходимо.
Удобствата и неповторимата urban атмосфера на локацията преплитат по особен начин новото и старото,
като правят всяко събитие запомнящо се и предопределят успеха му.
Сградата е построена през 1927 г. и дълго време е била
основна мелница на град София. През 2011 г. е ремонтирана основно и е преустроена като комплекс за арт събития и културни прояви, поле за изява на творци от
различни сфери на изкуството. Така FABRICA 126 се превръща в креативното място на София.

гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №126
тел.: 0888 636062, email: office@fabrica126.com
www.fabrica126.com
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Salted Caf Sofia
Salted Café Sofia е ресторант и място за събития, скрито
в сърцето на града, на няколко минути пеша от метростанция „Сердика“. Попада в зелена зона на спокойната
улица „Братя Миладинови“ 38. Със своя уникален винтиджиндъстриъл интериор, дело на арх. Силвия Айтова
(завършила в Bartlett School of Architecture, London) Salted
пренася посетителите си в една пълна с артистизъм
атмосфера, за разлика от повечето зали за събития тип
офис. Просторната и спокойна атмосфера правят Salted
подходящо за провеждане на разнообразни събития - лекции, обучения, курсове, бизнес и клубни срещи, парти, изложби, четения, работилници, музикални вечери и много
други. На разположение са проектор, екран, микрофон,
озвучаване, пулт, пиано, осветление и закрепване, подходящо за изложби. Капацитетът на залата е 50 седящи
места, като за целта се подреждат удобни посетителски столове. Цялото място е с около 60 седящи места,
а за събитие тип коктейл - около 80. Salted Café работи
през деня като заведение със здравословна авторска кухня и може да подоготвим кетъринг за вашето събитие.

София, България, ул. „Братя Миладинови“ 38
тел.: 0888 852051

Поредна забързана сутрин, трябва да е вторник или сряда, има ли значение?
Вече 20 минути не си мръднал в трафика, закъсняваш за
пореден път за онази важна среща с други важни, закъсняващи хора...
Търсиш себе си в цялата палитра от цветовете на света извън града. Затваряш очи и се пренасяш на онова
място цветно, различно, магнетично през всеки сезон,
но никога сиво.
Лозето
Пътят те води в местност, богата на история, редки
растителни видове, диви животни, горски масиви, природни забележителности, спиращи дъха залези и лозя на
баира.
Виждаш хармонията сред редовете на лозовите масиви
и красотата на природата.
Отпиваш чаша вино. Използваш този малък наш свят,
за да презаредиш батериите и да се почувстваш близо
до себе си.
Заредил се с цвят, аромати и картини.
...Отваряш очи и още си в трафик.
Вече няма значение, че закъсняваш!
Discover ЛОЗЕТО
Какво предлагаме? Вино & Мезе, BBQ, УАЗ-ка без климатик, палатки за прекалилите с вино, кардио на открито,
разходка с кобилата Мая, гроздобер (в сезон), участие в
процеса на винифициране (в сезон), посещение на Избата...

с. Цонево, обл. Варна
моб.: 0886847218, e-mail: anatoli.g.angelov@gmail.com,

Лозето
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Villa Yustina Winery
Местоположение: Вила Юстина е разположена в
полите на Родопската Яка, в село Устина на 26 км от
Пловдив. Избата предлага тероарни вина в три серии
– VILLA YUSTINA, 4 SEASONS и MONOGRAM, донесли над
100 медала от най-престижните конкурси на три
континента.
Настаняване: Вила Юстина разполага с просторна
къща за гости, а в съседство се изграждат още няколко
къщи с общ капацитет 70 души. Избта може да
предложи и транспорт.
Винен туризъм: Специално подготвеният екип
посреща гости на български, английски и френски език.
В избата ще откриете всичко за вашето събитие, от
базови дегустационни пакети до гурме изживявания,
прекрасна природа и много емоции.
Пакетите включват посещение на парк-лозе, проследяване на „Пътя на виното“ и дегустация на 3 – 7 вина в
съчетание с подходящи местни ордьоври.

За групите със специални изисквания шеф-готвачът с
дългогодишен опит в съчетанието на фини вкусове и
отбрани вина може да подготви индивидуално многостепенно меню. Чудесен акцент за вашето събитие.
Много предпочитани за тиймбилдинг са активности
като „Star Winemaker“, „Workshop Вино и Шоколад“, „Как
да дегустираме вино?“ и др.
Избата разполага с дегустационни зали за 100 души и
много възможности да приюти вашето събитие на
открито, сред красивото парк-лозе или под плътната
сянка в двора.
Специални събития: Пикник с барбекю, риболов,
чеверме с уникалните за България кози Боер или welcomedrink директно от винената чешма, всяко изискано
удоволствие за вашите гости може да бъде изпълнено.
Вила Юстина разполага с богат опит като домакин на
важни и специални събития, както лични и корпоративни, така и на дипломатическо ниво.

улица „Никола Петков“ 51, село Устина, 4228, община Родопи, област Пловдив
www.villayustina.com, events@villayustina.com, +359 882 62 66 68
VillaYustina,
villa_yustina_winery,
VillaYustina

CAMPANELLA BOUTIQUE HOTEL, BANSKO
Вашето специално събитие,
заслужава специално място!

РЕЦЕПЦИЯ
Тел.: +359 877 141 888
Email: reservation@campanellahotel.com

АДРЕС
България, Банско,
ул. „Отец Паисий“ 3

МЕРОПРИЯТИЯ
Тел.: +359 876 696 888
Email: manager@campanellahotel.com

