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Динамична
2019 година
за пазара на
събития
Компаниите в сектора
отчитат все по-силен
интерес от страна
на рекламодателите
към създаване на
преживявания чрез
организирането на
специални прояви
Весислава Антонова
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Две хиляди и деветнадесета отново беше
интересна и изключително динамична година за пазара на събития в България.
Секторът запазва нивата
от 2018 г. и очаква отново да
отчете ръст на инвестициите от 35-40% в края на тази
година. За сравнение - през
2016 и 2017 г. той нарастваше с 10-15% на годишна база.
Затова и равносметката с
днешна дата носи оптимизъм на бизнеса, който полага
все повече усилия да предлага
качествена и впечатляваща
като ефект услуга на високо
европейско ниво.
Според директорa стратегически комуникации в
агенция APRA Porter Novelli
Красимира Христоскова 2019
г. категорично е по-силна откъм събития от предходната. „Докато миналата година
част от компаниите, с които
работим, заложиха на по-силното дигитално представяне, тази година наблюдаваме
завръщане към класическия
формат – да се срещнат с хората „очи в очи“, коментира
тя. По думите ù пазарът расте и постепенно се завръща
към нивата от най-добрите
си години. „От една страна
расте търсенето на големи корпоративни събития с
шестцифрени бюджети, за
които са необходими огромни
професионални екипи и месеци
организация. 2019 г. е и годината, в която компаниите заложиха на серии от събития, насочени към по-малки и строго

специфични аудитории“, казва
Красимира Христова.
КАК ИЗГЛЕЖДА ГОДИНАТА ЗА
СЕКТОРА
Основните компании на пазара, които се занимават с
организирането на събития,
отбелязват, че най-големи са
инвестициите в имиджови събития. Следват ги проявите
по повод старта на нови проекти или продукт. Голям инвеститор продължават да са
IT компаниите, които активно организират конгреси, изложения и обучителни семинари.
Сред тях има както български,
така и международни, които
са предпочели България заради нивото на услугата. Високи
са бюджетите и при честването на значими годишнини.
„И все пак като най-платежоспособни в конгресно-конферентната индустрия бихме
определили медицинските и
фармацевтичните компании. През изминалата година
една голяма част от медицинския сектор, подкрепян и от
Министерството на образованието, проведе при нас
форуми на световни асоциации или регионални секции“,
казват от екипа на НДК, една
от ключовите локации за провеждане на събития в София.
От НДК отбелязват, че
тенденциите от 2018 г. се
запазват - организиране на
много и иновативни събития. „Все по-отчетливо се
забелязва силно профилираното предлагане на жанрово
сегментирани продукти. >4

Голяма част от
клиентите все
по-често искат
събитията им да
имат творческа
концепция. Освен
това едно важно
корпоративно
събитие може да се
превърне в основа за
цялостната годишна
комуникация.
Владимир Стефанов,
управляващ директор на All
Channels Activation
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Събитията са
комуникационен
инструмент,
изискващ голям
ресурс, и затова те
вече се планират с
много по-конкретни
цели и измерими
ефекти и резултати,
като всеки контакт
се проследява след
самото събитие.
Затова и изборът
на формат е от
изключително
значение, за да
могат да бъдат
постигнати
поставените цели.
Ружа Загорска,
изпълнителен директор на
агенция Site Media Consultancy

Публиката е все по-информирана и все по-взискателна.
Традиционните формати се
запазват, но все по-силно се
търсят нови проекти, кроскултурно и мултижанрово
разнообразие“, обясняват
от НДК.
Според ивент екипа на двореца на културата прави впечатление, че ако допреди няколко години разстоянието
е било фактор, който ограничава зрителя, вече това
не е така. „Добрият културен
продукт, ако е позициониран и
таргетиран правилно, привлича трайно своята публика
независимо от географските ограничения. Забелязва се
трайно изместване на фокуса от събития с цел „информиране“ към събития, чиято
цел е „преживяване“, обясняват от НДК. Основните „играчи“ на пазара се запазват,
без съществени флуктуации
в обемите. Различното през
2019 г. според екипа на НДК се
забеляза в т.нар. мъртви месеци през летния сезон, когато обичайно потребителите
на артистично съдържание
са на почивка и търсенето е
силно ограничено. „Противно
на очакванията, събитията,
които се случиха в сърцето на
летния сезон, се радваха на огромен зрителски интерес – в
това число събития със свободен достъп и такива, които
изискваха платен вход“, казват от НДК.
За поредна година все повече се увеличава делът на
малките, независими съби-

тия, профилирани по професии или интереси, създаващи
и обединяващи общностите,
споделя наблюденията си изпълнителният директор на
агенция Site Media Consultancy
Ружа Загорска. По думите й
се забелязва и повишаване
на броя на регулярни серийни
събития за определени общности, които на седмична, месечна или тримесечна база организират различни формати,
на различни теми, насочени
към дадена професионална или
демографска група. Запазва се,
макар и леко да намалява, делът на „платените събития“
– обучения, семинари, работилници и т.н.
„Не трябва да се забравя
и че 2019 г. е изборна година.
Европейските и местните избори предполагат организирането на множество събития
- централни или регионални,
но в същото време ограничават корпоративните събития, където определено при
планирането им се избягват
активните изборни сезони“,
коментира Загорска.
Заместник генералният директор, директор събития
и MICE (Мeetings, Incentives,
Conferences and Events) на
„Интер експо център“ Йоан
Младенов е категоричен, че
през 2019 г. забелязва трансформации в търсенето на
различни преживявания за
участниците в организираните събития, което води
до развитието на бранша и
предлагането на много нови
и интерактивни услуги. Това
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от своя страна налага висока
конкурентна среда и стимулира компаниите от сектора да
развиват палитрата от услуги, които предлагат.
Програмният и ивент координатор на веригата
кина “Синема сити” Иванка
Георгиева също споделя, че
през 2019 г. от екипа им са свидетели на повишен интерес
към провеждане на събития в
кинокомплексите им. „До голяма степен това е резултат
от желанието на компаниите
да разчупят модела, да изпъкнат и да предоставят едно
нестандартно изживяване на
своите гости, което остава
трайно и позитивно впечатление“, коментира тя.
В киносалоните се случват различен тип събития
– от галапремиери на филми, презентации с коктейли,
прожекции за служители или
партньори на компаниите,
детски рождени дни, специални събития, организирани
от „Синема сити“ и партньори с таргет посетителите
в кината. Например повечето корпоративни събития,
организирани в киното, не
предполагат мащабност
като брой на посетителите – обикновено са между 100
и 400 души, т.е. в една кинозала, дава пример Георгиева.
Тя споделя, че има и компании, които правят поредица от събития в отделните
локации и тогава мащабът е
значително по-голям. „Синема
сити“ разполага със 77 зали с
различен капацитет в 7 раз-

лични локации в страната.
Най-предпочитани са събитията за представяне на
нов продукт или услуга, съчетани с коктейл преди презентацията и филм за финал. На
второ място, най-търсени са
прожекциите за служители и
партньори на компанията,
при които водещ е изборът
на филм, а не запознаване с нов
продукт или марка.
РАЗМЕРЪТ НА БЮДЖЕТИТЕ
По наблюденията на управляващия директор на All
Channels Activation Владимир
Стефанов мащабите и съответно бюджетите на събитията се запазват и растат
с плавни темпове през годините. „Нашата основна задача е
да търсим и намираме баланс
между бюджетните рамки и
възможния максимум в резултатите“, коментира той.
По думите на Стефанов
най-активни все още са
компаниите, имащи много на брой крайни клиенти.
„Тяхната цел е да достигнат
до тях по най-правилния начин. Телекомуникационните
компании, тези от банковия
и финансов сектор, бързооборотните стоки и алкохолните напитки са основен двигател на пазара на събития“,
казва Стефанов.
Директорът събития и
MICE в „Интер експо център“
Йоан Младенов смята, че мащабите зависят от целите
на организираното събитие
и промяна в това статукво
няма.
>6

Вече се случват попрецизно фокусирани
събития, рядко
някой прави нещо
самоцелно. Подходът
е по-креатвен, а и
самата аудитория
оценява повече
събития с добавена
стойност – дали
ще е емоция чрез
гледане на филм,
гостуваща звезда
или презентиране
на цифрите от
годишния баланс
в необичайна
обстановка.
Зорница Тодорова,
мениджър за България на New
Age Media
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Според играчите на пазара най-обикновеното събитие може да струва 1000 2000 или 5000 лв. Хубавите,
впечатляващи събития могат да струват и милиони.
„Средно хубаво събитие на
българския пазар в момента,
като в това се включат наемът на залата, кетърингът,
техническото обезпечаване,
дизайнът на сцената и декорацията - струва от порядъка
на 60-70 хил. лв.“, дава пример
изпълнителния директор на
SEG Невена Тодорова и уточнява, че при събитията с много технологични решения и
стремежа да се постигне wow
ефект с уникален дизайн вече
бюджетите нарастват.
Според изпълнителния директор на агенция Site Media
Ружа Загорска често се организират големи и мащабни
събития с бюджети от над
100 000 лв. - за старт на нов
бранд, бизнес, производствен
център и други значими за
бизнеса поводи. „Но големият процент от събитията
през годината са с бюджет
между 2000 и 10 000 лв., насочени към изграждане на близки контакти с определени
общности, бизнес партньори, директни клиенти, медии
и други“, коментира Загорска.
По нейни наблюдения все поголяма част от бюджетите
за събития се реализират от
HR отделите, общо под идеята за развитието на работодателските марки. Те организират все повече големи
инициативи, насочени както

към настоящи служители и
техните семейства, така и
към потенциални такива.
Все повече и по-големи стават събитията за развитие
на общностите. Community
Branding се използва все повече не само от странични
теми като гейминг (Comic
Con), напитки (уиски фест,
вино фест, бирфест) или кулинарни фестивали, но и от
много компании, които искат
да са начело на новата вълна
в комуникацията и да изграждат своя общност от последователи.
Териториалният превес
на големите градове започва
леко да отслабва. „Все повече компании започват да се
ориентират и към целеви аудитории извън столицата.
Пловдив, Варна и Бургас вече
се наложиха като дестинации
с активен събитиен календар, а през последната година все повече градове на територията на страната са
домакини на различни корпоративни събития“, обяснява
Ружа Загорска.

Според експертите на пазара, от една страна, причина за това е предизвикателният пазар на труда и
потенциалните кадри, които компаниите се опитват
да привлекат от други градове, развивайки там своята
работодателска марка. Но,
от друга, все повече активни общности възникват и в
по-малките градове и компаниите ги припознават като
аудитории за развитие на комюнити брандинг.
Маркетинг мениджърът
в Regnum Bansko Apart Hotel
& SPA Светлин Якимов обяснява, че през 2019 г. се отчита ръст на търсенето към
локацията Банско. „Влияние
оказват подобрената инфраструктура и завършването на автомагистрала
„Струма“. Очакваме ситуацията да се подобри още и
след пускането на отсечката Благоевград – Симитли“,
казва Светлин Якимов. От
гледна точка на неговия опит
има увеличаване на събитията, насочени в почти всяка
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сфера, в това число от малки обучения до тиймбилдинги. „Много разпространени в
последно време са мероприятията, свързани с обучението на мениджърските екипи,
основно при IT компаниите“,
коментира Якимов. По думите му основният обем събития се реализира от средни
– 50-200 служители, и големи
– над 200 служители, компании. Мениджърът допълва, че
се наблюдава ръст и при събитията с насоченост към
клиенти на компанията, а
не само към служителите.
„Бюджетите се разпределят към хотели с минимум 4
звезди и все повече се налагат
при хотели с 5 звезди, защото
предлагат нужния комфорт и
покриват всички изисквания“,
казва Якимов.
КАКВО ОЧАКВАТ
УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБИТИЕТО
В съвременното ни динамично ежедневие времето е
най-ценният ресурс и затова участниците в дадено събитие искат да са сигурни, че

ще получат максимално за отделеното време, категорична е Ружа Загорска от The Site
Media. Участниците стават
все по-взискателни при избора кое събитие от наситения
календар да посетят и все покритични към удовлетворението, с което си тръгват от
него. „Затова и събитията с
кауза все по-често привличат
по-широка публика. От една
страна, младото поколение е
доста отдадено на различни
каузи, а от друга, в развитието на различни социално ангажирани общности все повече
надделява удовлетворението,
че си дал, отколкото, че си получил“, дава пример Загорска.
Личното познаване на клиентите и аудиториите, изучаването на техните навици
и потребности, разгадаването на техните очаквания
вече е изключително предизвикателство за маркетинговите екипи, коментират от
екипа на НДК. В съвременния
дигитален и креативен свят
всички конвенционални рекламни и промоционални форми не работят. Аудиторията
очаква да бъде ухажвана, спечелвана отново и отново
и постоянно обгрижвана.
„Затова на всички ни се налага да се развиваме заедно със
своите клиенти и публики,
което изисква да ги срещаме
често и да поддържаме личен
контакт с тях. Правенето на
събития е все още най-добрият начин за това. Неслучайно
и дигиталните форми на събития като видеоконферен-

ции, онлайн чатове и т.н. не
завземат онзи дял от събитийния поток, който се очакваше“, дават пример от НДК.
От културния дворец дават пример с разработена от
тях ВИП услуга, която предлага на притежателите на
ВИП билети за различни събития в зала 1 на НДК не само
най-добрите места в залата,
но и добавена стойност под
формата на отделен вход,
тематична вечер в „Клуб 1“ и
възможност за среща с определения артист.
„Това, което ние предлагаме
на нашите клиенти, винаги
е елемент, който е ясно запомнящ се и е тясно свързан
с цялостната стратегия на
комуникация. Но това в никакъв случай не е самоцелно,
а свързано с идеята и концепция на събитието“, коментира PR директорът на агенция
V+O Communication Яворка
Петрова.
Организаторите на събития са категорични, че е много важно да фокусират усилията си в създаването на
иновативни концепции и активности. Да избягват добре
познатите модели и да започнат да поставят емоцията
и изживяването на аудиторията на първо място. Днес
фокусът на компаниите от
бранша е върху неконвенционалните преживявания и емоционалните връзки с потребителите. Основна причина
за тази трансформация е все
по-прецизното сегментиране
на публиките.
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Защо все повече се
инвестира в събития
Специалните прояви вече са неразделна част
от дейността на компаниите, защото дават
личен контакт с аудиторията
Весислава Антонова

Д

Две хиляди и деветнадесета отново беше
силна за пазара на събития. „Остава възходяща
тенденцията големите рекламодатели, както и компании, които не участват традиционно на конвенционалния
пазар на реклама, да търсят
конференциите като успешна платформа да разпространят своите ключови послания

и да стигнат до нови партньори в бизнеса си“, коментира Гергана Николова, директор
събития в „Икономедиа“.
Специалните събития вече
са се превърнали в задължителна активност в портфолиото на всяка компания, която цели да се развива, било то
промотирайки нови продукти
на клиенти или инвестирайки
в подобряване квалификация-

та на работещите.
КАКВА Е ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ
Специалните събития продължават да бъдат един от
най-добрите инструменти в
ръцете на компаниите, позволяващи им среща лице в лице
с тяхната публика. „Основна
цел на всяко мероприятие е
да трансферира по възможно
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най-точния и еднозначен начин посланията на бранда до
аудиторията му. В информационния поток, в който сме
принудени да живеем, ни е все
по-трудно да отсеем това,
което истински ни вълнува.
Събитията са един доста
приятен начин да го направим,
което е и основната причина
за компаниите да продължават да инвестират в тях“,
споделя наблюденията си управляващият директор на All
Channels Мария Николова.
Несъмнено събитията са
инструмент, чрез който можеш да общуваш с твоята
аудитория директно, лице в
лице. „Те елиминират „шума“
по веригата, който би се
създал при използване на недиректна комуникация под
всичките й възможни форми.
Събитието дава възможност
посланията да бъдат пресъздадени по най-точния начин,
включително и визуално, с подбора на място, декорация, въобще цялостен стайлинг“, коментира PR директорът във
V+O Communication Яворка
Петрова.
Според изпълнителния директор на Site Media Ружа
Загорска специалните събития и конференции могат да
изпълняват няколко функции
– да запознават аудиторията с необходимата информация, да показват нагледно
постижения и инвестиции,
да дадат възможност за директен контакт с целевата
публика. В същото време развитието на дигиталните ко-

муникации дава възможности
за лесно привличане на вниманието на целевите аудитории. Но само „срещите“ в
дигиталната среда не са достатъчни за изграждането на
стабилна общност, затова и
компаниите все по-често дават възможност на своите
потребители и партньори и
за офлайн срещи.
В тази посока е и коментарът на маркетинг мениджъра
на Regnum Bansko Apart Hotel
& SPA Светлин Якимов, който споделя, че клиентите на
техния хотел обикновено след
събитието казват, че служителите на компаниите им
са по-мотивирани, по-креативни и изграждат един подобър екип. „Фирмените събития при големите компании
се оформят като средство,
което обединява всички служители на едно място, особено при такива, опериращи на
национално ниво. Една част
от тези хора тепърва се опознават по-добре на едно такова мероприятие, участват
в обучения, семинари, подготвят бъдещи проекти заедно
в една приятна и спокойна

Специалните
събития са един от
най-добрите инструменти в ръцете
на компаниите,
позволяващи им
среща лице в лице с
тяхната публика.

атмосфера“, казва Светлин
Якимов.
ЗАЩО И МЕДИИТЕ РАЗВИВАТ
СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ
Вече преди повече от десетилетие на ивент пазара стъпиха и медийните компании.
Организирането на конференции и специални прояви се
превърна за тях в нов инструмент за привличане на рекламодатели. Специализирана
бизнес медия като „Капитал“
първа навлезе в този сегмент
и зад идеята да се създават
качествени бизнес събития
стоят издания със сериозни бизнес анализи, които целят да са полезни и да дават
важна информация на хората, които вземат решения
(виж интервюто). По този
път вече тръгнаха списание
„Мениджър“, Investor Media
Group и редица други медийни групи.
Управителят на „Мит
Прес“, издател на списание „Мениджър“, Деница
Димитрова коментира, че събитията са неразделна част
от дейността на компанията, защото дават личен контакт с аудиторията, което е
безценно. „Ще развиваме още
повече тази част от портфолиото си. Това е един от елементите на пълния кръг от
информационни услуги, които
една съвременна медия трябва да е готова да предостави“,
казва Димитрова.
Специалните събития са и
място, на което се срещат и
общуват хората от биз- >10
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Q&A
ГЕРГАНА НИКОЛОВА,
директор събития в
„Икономедиа“:

КОНФЕРЕНЦИИТЕ СА МНОГО ДИРЕКТЕН НАЧИН
ДА СТИГНЕШ ДО АУДИТОРИЯТА
Каква е ролята на събитията в стратегията на „Икономедиа“ като издателска група?
> Събитията, които “Икономедиа” организира вече 14 години,
са логично продължение на мисията на медиите ни да информират хората, които взимат решения за бизнеса. За това време
успяхме да развием силни платформи в ключовите сектори на
икономиката - банков, индустриален, ритейл. В последните
години обаче не спираме да се развиваме заедно с бизнеса и
създаваме качествено съдържание спрямо иновациите, които
променят света ни. Такъв пример са успешните ни събития за
FinTech и Smart Cities, които вече имат по две издания, а от следващата година ще развием и темата за Cyber Security.
Защо според вас все повече компании инвестират в правенето на събития?
> Конференциите са много директен начин да стигнеш до
аудиторията, а ако са организирани по правилния начин - да
стигнеш до много прецизно таргетирана аудитория, която в
този момент е вдъхновена и настроена за правене на бизнес.
Кои са основните тенденции, открояващи се на пазара с
организиране на събития през изминалата година, и как „Икономедиа“ ги използва в стратегията си за събитията?
> “Дигитална трансформация” е термин, който звучи много абстрактно, но съвсем реално се отразява на всички индустрии,
които ние отразяваме. Това е все по-ключова тема в съдържанието ни и основно нещо, за което говорят участниците по
време на нетуъркинг сесиите. Дигиталната трансформация,
разбира се, се отразява и на начина, по който „Икономедиа“ прави бизнес, по който стига до читателите и до аудиторията
на своите събития. Събитията не се различават по нищо и от
тенденциите във всички бизнеси, които работят с клиенти
- техните изисквания за технологията и организацията зад
едно събитие постоянно се покачват. Все по-често и в България се говори за устойчивостта на събитията, темата за нулеви отпадъци и политиките за многообразие на аудиторията.

неса и медиите, както и хора
от креативната индустрия.
„Ролята на събитията в обмяната на идеи и в презентирането на възможностите на
издателската група по най-печелившия начин е много важна“, казва издателят и главен
редактор на Forbes в България
Йордан Матеев.
Организирането на специални прояви не е запазена марка само на бизнес медиите. В
тази пазарна ниша са стъпили и модните и лайфстайл медиите. Събитията са важна
част и от портфолиото на
„Атика Ева медия груп“, с някои наложили се през годините формати като „Жена на
годината“ например, което
се провежда вече 14 поредни години. „Заедно с доказани формати като „Жена на
годината“ налагаме и събития, които са в тон с дигиталната трансформация на
компанията, и това са поредиците „Говори с ЕVA“ на
списание EVA, където срещаме експерти по конкретна
тема с подбрана аудитория,
и Bring The Bloggers на GRAZIA
и MissBloom - формат, който
събира на едно място актуални блогъри, влогъри и инфлуенсъри и техните най-големи почитатели“, разказва
редакционният директор на
„Атика Ева медия груп“ Поля
Александрова. По думите й събитията са основен инструмент в стратегията на издателската група да предлага
качествено съдържание на
различни платформи.
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Тенденциите
на пазара на събития
Всичко, с което
планирате да
изненадате
гостите, трябва
да бъде практично
и полезно
Весислава Антонова

С

Според годишния доклад на UFI & Explori
Global Visitor Insights
посетителите на събитията вече са уморени от традиционните формати, така че е
абсолютно задължително да се
стремите да ги изненадате.
Разграничете се от конкурентите си, съветват авторите
на анализа, като изберете уникални места, които посетителите ще запомнят. Наемете
замък или малък остров, проведете конференция в планетариума или организирайте
изложба на плажа.
Лесно е да запълните програмата с цифрови панели и
роботи, но не забравяйте, че
използването на най-новите
тенденции в технологичните
събития само заради модата
може да се окаже самоцелно де-

коративно решение и неоправдано от финансова гледна точка. Всичко, с което планирате
да изненадате гостите на дадено събитие, трябва да бъде
практично и полезно. Затова
подсигурете персонализирани
възможности за обучение и за
по-добро участие в събитията.
Персонализацията завладя
света и с непрекъснато увеличаващия се поток от информация и образователни данни
тази тенденция ще продължи
да набира скорост. Затова насърчавайте гостите, които
искат да участват във всеки
панел на събитието, но не очаквайте и не изисквайте интерес към пълния пакет от
всички.
Специалистите на пазара
са категорични, че събитията стават все по-мащабни,
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НЕВЕНА ТОДОРОВА,
изпълнителен
директор
на Special Events
Group

креативни и разчупени, а интересът към тях се засилва.
Секторът се трансформира
основно в посока на търсене
на по-голяма ефективност,
т.е. ефектно и запомнящо се
събитие, постигнато с оптимален бюджет. Включването
на иновативни технологични
елементи допълва стандартните форми на забавление.
Events Kit разговаря с мениджъри на българския пазар, които очертават събитийните
тенденции в сектора 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.

Както и предишните години се търсят запомнящи се събития, такива, които носят
усещания не само по време на самото събитие,
но и от които си тръгваш зареден с емоции
и съответната атмосфера и послания, които организаторът иска да предаде на своите
потребители, респективно гости.
Все повече се търсят събития, в които посетителите са реални участници в самия ивент,
а не само слушатели.
Освен че е много модерно напоследък специалните събития да са instagramable - тоест
да създават усещания и моменти, които да
могат да бъдат запечатани и показани в инстаграм профилите на потребителите, има и
друга тенденция, в която участниците реално
интерактват с различни кътове, технологии,
декори и т.н.
Атрактивните събития не разчитат на скучни водещи, дълги презентации и досадни програми. Търси се вниманието на аудиторията и
то може да бъде спечелено само с изключителна концентрация на технологии, интерактив,
дигитален видеоконтент и истински декори,
всичките преливащи в един шоуспектакъл.
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ЙОАН МЛАДЕНОВ,
заместник генерален директор,
директор събития и MICE

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА,
програмен и ивент координатор
на “Синема сити”

Оптимизиране на бюджетите и търсене на нови възможности за привличане на
аудитория, възможности за
интеракция с посетителите,
дигитализация и технически
възможности. Пазарът тепърва ще се трансформира
с навлизането на нови големи играчи в лицето на 3-те
5-звездни хотела, които ще
бъдат пуснати в експлоатация съвсем скоро.

Все по-често компаниите
предпочитат да оставят
планирането на събитие на
външна агенция, специализирана в това. Също позитивна
тенденция е, че компаниите
все повече обръщат внимание и на човешките ресурси
и държат да съберат екипа
си поне веднъж годишно, без
значение дали става въпрос
за 50 или 350 души персонал,
в забавна обстановка да обобщят постигнатите резултати и да гледат хубав филм
заедно. Клиентите търсят
все по-нетрадиционни места
за провеждане на събитията
си (кино, фабрика, coworking
space), така че да изпъкнат
сред останалите събития с
иновативност.

РУЖА ЗАГОРСКА,
изпълнителен директор на
агенция Site Media Consultancy
Успешните събития вече се
стремят да предлагат добавена стойност за посетителите. Впечатляващо забавление, избрани напитки
и кулинарни изкушения вече
не са достатъчни. Гостите
трябва да получат нови знания, мотивация, да чуят споделена успешна история или
да изградят нови бизнес партньорства. Брандовете все почесто обединяват усилия, за да
си поделят разходите при достигането на определени целеви аудитории и да им предложат добавена стойност.
Увеличава се и броят на образователните събития, организирани от компании с цел
да обучат кадри, които биха
могли да се присъединят
като служители на компанията. Професионални академии,
креативни работилници и тематични класове са само част
от форматите, които все почесто срещаме в публичните
календари със събития.
През последната година се
наблюдава и силно развитие
на CSR събитията и доброволчеството.
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КРАСИМИРА ХРИСТОСКОВА,
директор стратегически
комуникации в APRA Porter Novelli

СВЕТЛИН ЯКИМОВ,
маркетинг мениджър в Regnum
Bansko Apart Hotel & SPA

> Завръщането на големите
корпоративни събития;
>Разпределението на бюджетите в по-малки и концептуални събития;
>Все повече събития за служители като част от стратегии за задържане на хората
в компанията и привличане на
нови;
>Все повече участници в събития като доброволци;
>Наблюдава се бум на събития за активен начин на живот и отговорно отношение
към околната среда, сходни
като формат с една от найголемите кампании в страната като „Живей активно!“.

Обръща се повече внимание
по отношение на задържането на служители в компаниите. Те все повече осъзнават
факта, че при загуба на хора
на ключови позиции и неадекватно обучение се търпят
значителни загуби. Това кара
управлението и структурите
в компаниите на най-високо
ниво да инвестират средства
основно през отдел „Човешки
ресурси“ или мениджъри на
отдели, които правят организация на събития по-често
вътрешно в самата компания,
но и регулярно през годината
на по-далечни локации, където
хората се разтоварват психически и раждат повече идеи.

МАРИЯ НИКОЛОВА,
управляващ директор на All Channels
Интересът се насочва към
създаването на по-малки и
интимни преживявания за аудиторията. Наблюдаваме пренасочване на маркетинговите
похвати в посока, която поставя гостите в центъра на
преживяването, а не брандовете. Фокус ни е интеракцията
с потребителите и тяхната
ангажираност чрез имплементирането на криейтив технологии, иновативно съдържание
и мултижанрови преживявания. Plastic free събитията
като тема набират скорост
и стават все по-голям тренд.
Друг интересен тренд са събитията, свързани с така
наречения wellness & healthy
living. Само в София тази година бяхме свидетели на десетки такива мероприятия.
Събитията, свързани с градската street, food & art култура, също набират голяма
скорост. Направихме много такива за наши клиенти,
но най-голямото от тях Mood for Food фест, част от
„Пловдив - Европейска столица
на културата 2019“, реализирахме като собствен продукт
за втора поредна година.

16 | EVENTS KIT 2019

П

По данни на една
от водещите американски компании,
опериращи в сферата на събитийния мениджмънт и управлението на бизнес пътувания - Carlson Wagonlit Travel
(CWT), в световен мащаб събитийната индустрия отчита стабилен растеж и се
оценява на 840 млрд. долара, а
прогнозата е да продължава да
расте. Най-големите пазари
като САЩ, Европа и Азия приемат най-голямата част от
търсенето, но през идните
години се очаква и пазари като
Китай и Индия да усетят растеж, тъй като започват да
бъдат включвани в глобални
програми за пътувания, събития и обучения.
КОИ УСЛУГИ ПОВИШАВАТ
ЦЕНАТА СИ
По прогнози на CWT цените
за полети и хотелски нощувки ще се покачат през 2020 г.
Очаква се самолетните билети да поскъпнат с 1.2% (в
щатски долари) средно в световен мащаб. Регионално разгледани, цените в АзиатскоТихоокеанския регион, Близкия
изток и Африка, Америка и
Латинска Америка ще варират от -1.6% до 2.3%.
Цените в Европа ще останат стабилни с малко увеличение от 0.5% в Западна
Европа и леко понижение от
0.2% в Източна Европа. За
Латинска Америка и Карибите
се прогнозира спад в цените
на самолетните билети от
1.6% вследствие на свиване на

Тренд 2020 –
какво ново в света
на събитията
Посоката е към персонализираното
преживяване, ангажираността и
дългосрочното обвързване
Светлана Митрова

бизнеса и домакинските бюджети. Хотелските настанявания ще изпитат малко, но
осезаемо увеличение на цените от 1.3% средно в световен
мащаб. Добавени към цените
на въздушните пътувания,
се прогнозира, че най-големи
увеличения ще има в Близкия
изток, Африка и Северна
Америка. Латинска Америка
и Карибите ще бъдат единствените, които ще отчетат намаление в цените за
тези услуги, а в Европа ще се
увеличат средно с 0.7%.
Очаканията на CWT са това

увеличение на цените да не
се отрази на сектора за организиране на събития и компаниите да продължат да избират различни и атрактивни
дестинации за проявите си.
ПОПУЛЯРНИ ДЕСТИНАЦИИ
Като цяло в Европа изникват
нови дестинации, които стават все по-популярни. Има
изобилие от градове, които
предлагат културна стойност и вълнуващи преживявания, както и по-достъпни
цени.
Копенхаген например стана
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известен със своето отношение към устойчивото развитие, стремейки се да стане
първият в света град с нулеви въглеродни емисии до 2025
г. Градът се движи уверено
към целта си със 75% хотели,
притежаващи официални екосертификати. Столицата на
Дания е и дом на шест хотела,
собственост на хотелската
група Arthur, и на Brøchner, които са първите в света хотели с нулеви въглеродни емисии.
Това го прави предпочитано
място при избор за организирането на определен тип
събития с екологична насоченост. Други многообещаващи дестинации са Атина,
Будапеща, Дъблин и Истанбул.
В Европа се наблюдава повишаващ се интерес към дестинации като Порто, Севиля
и Ница. Тези дестинации започват да предлагат по-ниски
цени за разлика от популярните до момента градове,
като Барселона например,
при която се наблюдава отлив
на туристическия интерес.
Новоизгряващите локации не
само предлагат по-достъпни
цени, но и се развиват в посока посрещане на по-голямо
търсене чрез отваряне на
нови хотели, както и нови,
модерни зали за срещи и събития.
Без съмнение вотът за
Брекзит през 2016 г. даде началото на несигурностите
около еврозоната. Независимо
от това икономиките, бизнесите и организаторите на
събития видяха положител-

на перспектива в създалата
се ситуация и намериха възможност да извлекат финансова изгода от валутните
колебания. Затова не е изненада, че Лондон продължава да
бъде лидер в сферата, докато
Манчестър е ключова дестинация, която се развива бурно
и вече предлага нова зала с капацитет 20 000 души.
НОВИ ЛОКАЦИИ
Очаква се през 2020 година
отново да отвори врати
Hamburg Messe CCH - най-големият конгресен център в
Германия, със съвременни изложбени зали, побиращи 12 000
души, всички функциониращи
с ниска енергийна консумация
и конструирани така, че да допускат естествена светлина.
Paris Expo Porte de Versailles,
Франция – Шести павилион на „Пари експо - Порт дьо
Версай“, ще бъде трансформиран с градска ферма на покрива си, която ще заема 14 000
кв.м. Тя също ще бъде официално открита през 2020 г. и се
предвижда за тиймбилдинги и
други събития. Барът и ресторантът на панорамната
тераса ще бъдат управлявани
от Le Perchoir и ще сервират
храна, приготвена с продукти
от фермата.
Red Bull MK-7, Великобритания – Новото място за събития, създадено от Red Bull,
предлага на гостите възможността да се наслаждават на
събития в зала, в която са изложени 13 от състезателните
коли от Формула 1 (F1) на ком-

панията. Мястото разполага
и с ВИП зала с гледка директно
към колите, която е подходяща за настаняване на специални гости или за музикални
изпълнения.
ТРЕНДЪТ ФЕСТИВАЛИЗАЦИЯ
В годишния доклад на CWT
се отбелязва, че трендът
на фестивализация започва
да размива границите между бизнеса и маркетинговите събития, насочени към
потребителите. Подобен
тип събития са планирани
по начин, който събужда желанието на участниците да
присъстват. Вдъхновен от
събития като Coachella, ежегоден музикален и арт фестивал в Калифорния, и фестивала South by Southwest в Тексас,
този тренд може да заеме определящо място в света на
събитията, осигурявайки цялостно и многообхватно изживяване на присъстващите.
Новите поколения ценят
преживяванията повече от
притежаването на собственост, а социалните мрежи са
каналите, през които споделят емоциите си. За да им се
предоставят персонализирани и уникални преживявания, ще е нужен цялостен и
задълбочен експертен анализ
на аудиторията от страна
на организаторите, в който
желанията на участниците
да бъдат поставени на първо място.
Откриването на най-важните елементи, които определят ангажираността >18
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на присъстващите, ще позволи изграждането и осъществяването на целите и мисията на събитията. Някои от
секторите, които вече инвестират в събития, базирани
на преживявания, са автомобилният сектор, ритейл секторът, комуникационните и
технологичните индустрии.
Форматът може да бъде подходящ във всички сектори, където целта е ясно дефинирана
и има измеримост.
Сред феновете в сектора на
електронните игри например
има популярни събития като
ChinaJoy – ежегодна развлекателна изложба в Шанхай. Там
комуникацията B2C (business
to costumer) протича чрез директна интеракция между
компаниите изложители и
участниците, които са изключително ангажирани към събитието поради разнообразната си демография и големия
си ентусиазъм. Изложението
събира на едно място любители на електронни игри, добавена реалност (AR), виртуална реалност (VR), преносими
технологии, анимация и други,
които създават силно ангажирана общност, която „преживява“ събитието.
Постигането на подобно
ниво на ангажираност при
организирането на традиционни събития като конференции и търговски изложения
обаче изисква по-внимателно
планиране. Експерти препоръчват избягването на традиционни похвати и конвенционални формати, като на

тяхно място е подходящо да
се обърне основно внимание
на мнението на делегатите,
които ще участват, и техните предпочитания за формата, както и темите, които ги
интересуват. По този начин
събитието ще срещне нуждите и желанията на участниците директно.
БЛИЗОСТ ДО УЧАСТНИЦИТЕ
Въпреки че магията на съ-

битията е емоцията, тя
може да се предаде онлайн на
участниците, които не могат да присъстват физически. Използването на социални
мрежи, дискусионни групи, видеоклипове и чатботове също
може да донесе преживяване и
да повиши обвързаността и
осведомеността за събитието.
Приложенията за събития
набират скорост през пос-
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ледните години и отчитат
висок ръст на използването
им от потребители, най-вече през 2017 г. Развитието
им не се дължи само на факта, че предлагат данни за
маршрутите и програмите
на събитията, но и защото
са ефективен начин за взаимодействие с участниците.
Повишената функционалност
на приложенията също забързва регистрационните процеси - те разполагат с опция
„По поръчка“, която принтира баджовете на участниците на място и по този начин
се избягват опашките. След
това приложенията могат да
насочват участниците към
местата, до които трябват да стигнат, особено на
по-големи събития, където
могат да се объркат лесно.
Използването на чатботове и ултрабързият анализ на
данни чрез машинно обучение
и изкуствен интелект скоро
ще позволят да се достигне
по-високо ниво на персонализация на присъстващите.
Приложенията за събития могат да се използват и за измерване на ангажираността
на дадено събитие – те могат да бъдат свързани към
профилите на участниците
в социалните мрежи и да им
позволят да се свържат бързо
и лесно с организаторите и с
други участници.
Анализирането на това
как участниците използват
приложението може да предостави важна информация.
Например организаторите

могат да следят броя на гледанията, които отделни сесии или лектори получават
от участниците в приложението. Това им позволява да
преценят евентуалния брой
присъстващи преди събитието, което може да ги подготви за планиране на по-голяма
зала или пък допълнителна, в
която да се провеждат сесиите, към които се очаква поголям интерес.
Автоматизацията се отплаща не само с подобни приложения, но и с инструменти
за взаимодействие с участниците като Slido, които им
позволяват да задават въпросите си директно по време на
сесия, без да чакат за микрофон. По този начин процесът
не само се улеснява и забързва,
но и позволява на по-неуверените участници комфорта да
зададат въпроса си, макар и
писмено.
От всичко става ясно, че
събитийната индустрия
е в постоянно движение.
Съвременните тенденции
при планирането на събития са във възход, появяват
се нови формати, а иновативните канали за комуникация с
потребителите изтласкват
конвенционалните, най-вече
поради драстично изменящото се търсене. Постоянните
технологични иновации тласкат индустрията към едно
по-гъвкаво и насочено към
потребителите планиране,
което ще бъде определящ фактор за създаването на „перфектното“ събитие.

БИЗНЕСЪТ В ЧИСЛА
> 38% от разходите
за организиране на
събития в Европа,
Близкия изток и
Африка са за храни и
напитки.

> Средната
продължителност на
срещите е 3 дни.
> 22% от участниците
се регистрират през
онлайн платформи за
регистрация.

> Разходът за един
участник на ден през
2019 г. е 255 долара,
но се очаква през 2020
той да се намали на
229 долара, което е
10.2% годишен спад
(*цената е образувана
от разходите за
настаняване, храни
и напитки, звукови
и визуални ефекти,
транспорт, забавление
и други).

> Средният брой
участници в
организираните
събития и срещи е 45.
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Дизайнът прави
събитието
запомнящо се
За да не е самоцелен, е необходимо
създаването на добра цялостна
концепция за него да задоволи желанията
на клиента
Весислава Антонова

ЗАДАЧИТЕ
НА ДИЗАЙНЕРА
> Проучване на марка
или конкретно събитие
> Среща с клиенти, за да
получи идеи за дизайна
> Развитие на образа и
атмосферата за събитието
> Избор на конкретни
елементи, които да съответстват на желаното изображение, включително цвят, храна,
декорации, развлечения
и др.
> Използване на софтуер за дизайн за проектиране на пространството за събитието
> Проектиране и създаване на фотосесии

В

В рамките на индустрията на събитията има два основни
вида специалисти, които работят за тях. Това са „планиращ събитието“ и „дизайнер
на събитието“. Тези професионалисти работят заедно,
а понякога един и същ човек
играе и двете роли за едно
събитие.
Планирането на събития
обединява цялата логистика - професионалните услуги,
администрацията и бюджетирането, координацията и
т.н. Дори обаче дадено събитие да се проведе без никакви
затруднения и по план заради
усърдната работа на планиращия, работата на дизайнера е да го направи запомнящо се.

КАКВО ПРАВИ ДИЗАЙНЕРЪТ
Дизайнерът е създател на
идеи и естетически визионер
зад събитието. Той работи с
клиента за всичко - от избора
на цветова палитра до създаването на план с етапите
на реализация, избора на декор, мебели, храна и напитки,
представянето на флоралния
дизайн, осветлението и дори
разработването на марка на
самото събитие.
Дизайнът на събитията
се фокусира върху декора,
стила и естетиката на дадено събитие. Става въпрос
за създаването на визия и
след това проектирането
на всички визуални детайли.
Независимо дали се планира
сватбен прием, рожден ден,
детско парти или пред- >22

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 други въпроси. Стратегията,
която изградихме в рамките на дългогодишния опит, ни
доказа, че е от изключителна важност индивидуалният
подход при организирането 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 на база дългогодишния опит на екипа.
NEW EVENT управлява портфолио от услуги за реализиране на ивенти
от различен вид и мащаб, в това число:
Научни конференции, семинари, конгреси и работни срещи;
Специални представяния на нови продукти или брандове, кетъринг услуги за
личен повод и тематично събитие;
Корпоративни мероприятия, тийм билдинг и фирмени партита;
Нетуъркинг, експо и други по-нестандартни, за които може да попитате някой от нашите
професионалисти.
Ключовата съставка за 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 безупречното 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 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
себеотдаване.

www.newevent.bg
email: office@newevent.bg
òåëåôîíè: +359 887 861840
+359 2 494 94 84; +359 2 494 94 89
Ñîôèÿ, óë. “Êóçìàí Øàïêàðåâ” ¹1, åò. 4
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ставянето на корпоративен
продукт, дизайнът на събитията координира брандирането, цвета, поканите, централните елементи и т.н. на
дадена тема.
Дизайнът е ключовият момент, който трябва да задоволи желанията на клиента
и да създаде вълнуващо и запомнящо се събитие с ясна
и стилна концепция (виж интервюто на стр. 26).
Няколко стъпки водят
към успеха на едно събитие.
Първата и задължителна
част от работата е създаването на цялостна концепция. Колкото повече време
се отдели на тази част от
задачата, толкова по-лесно
ще бъде в следващите фази.
Иновативността в събитието е възможност да
се обединят няколко важни
неща в едно: намиране на
пресечната точка на идеята за събитието с идентичността на бранда и възможностите за създаване на
преживявания.
Дизайнерът на събитията
трябва винаги да е в крак с
актуалните тенденции в ди-

Успешният дизайн
на събитията е
изкуство. Може да
промени настроението и атмосферата
на дадено място.

зайна. Но от организаторите на прояви се очаква също
така да разработват нови
идеи и да съпоставя творческите идеи с визията на
клиента.
Успешният дизайн на събитията е изкуство. Може
да промени настроението и
атмосферата на дадено място и да улесни ангажирането
на аудиторията.
В крайна сметка организацията на събития не се
свежда само до избор на подходяща локация, в комбинация с комфортна и добре подредена конферентна зала.
Използването на актуален
според сезона и темата на
събитието декор, изборът
на подходяща фонова музика, умелото използване на
най-новите смарт технологии и смарт приложения
за регистриране на делегатите. Това е само част от
микса с инструменти, с които следва организаторите
на събития да се съобразят,
ако желаят да постигнат цялостна трансформация и да
оставят трайно впечатление, дълго след приключване
на съответното събитие.
Цялата тази съвкупност
от елементи представлява
дизайна на събитието, или
основната концепция зад
реализацията му, които са
най-важни, за да не бъдат използвани самоцелно всички
тези важни елементи.

Пространството
Пространството, което е на
разположение в избраното от
вас място, обикновено е основата за дизайн на събитията.
Помислете къде ще влязат и
излязат вашите гости и къде
трябва да се разполагат оборудване и обзавеждане. Важно
е да се постигне правилният
баланс между празно и заето
пространство, тъй като доброто събитие не трябва да изглежда пренаселено. Нито пък
да изглежда загубено в голямо
пространство.
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ВОДЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ
В ДИЗАЙНА НА СЪБИТИЯ

Мебелировката
Обзавеждането, оборудването и конструкциите
спомагат за балансиране на пространството и
също добавят характер. Може да предпочитате
определена форма, т.е. куб или кръг, за да повлияете на вашия дизайн и да го включите във вашия стил на декор и обзавеждане. Ефективното
използване на обзавеждането и оборудването
включва също анализ на пропорцията и общия
ефект. Например създаване на внушителна входна арка. Не се страхувайте да експериментирате
с мебели и оборудване, за да осигурите фокусни
точки в пространството за събития.

Осветлението
Осветлението е основен елемент в добрия
дизайн на събитията. Дизайнерът има възможност да експериментира с осветлението, за да подчертаете ключови сектори на
дадено пространство. Задължително е да се
вземе под внимание естествената светлина, къде са разположени прозорците и как
светлината навлиза в стаята. Сенчестите
места могат да направят едно пространство по-малко привлекателно за гостите
на едно събитие.

Цветовете
Цветът също помага да създаде
настроение на дадено събитие и
трябва да бъде избран внимателно в съответствие с естеството на съответното събитие.
Екстравагантно вечерно тържество би било подобрено чрез използването на метал - злато и сребро,
в комбинация с черно. Светлите зелени и сини цветове може да са поподходящи за събитие, при което
участниците трябва да са съсредоточени и да възприемат по-лесно
и бързо информацията. Избраната
от дизайнера цветова схема трябва да преминава през декора, осветлението, рекламните материали,
менюто и т.н. Дизайнерът често
експериментира с различни нюанси
на основните си цветове, тъй като
това може да добави интересно измерение, като същевременно поддържа цялостен и завършен ефект.
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Събитие: DIGITALK
Организатор: „Икономедиа“
Изпълнител: SEG
Присъствали: 2500
Локация: София
DIGITALK
За тези, които се интересуват как дигиталните технологии променят
бизнеса
Конференцията за дигитални иновации DIGITALK е сред най-знаковите
събития в портфолиото на “Икономедиа”. Успехът му е добър урок за правилните съставки в организирането на събития. Най-важно е съдържанието. DIGITALK следи начина, по който дигиталните технологии променят
бизнеса и живота ни, от времето на първия iPhone, масовото навлизане
на смартфоните и всички последствия за потребителите, рекламата, медиите и бизнеса. Всяка година оттогава конференцията изследва най-новите тенденции благодарение на експерти от най-актуалните световни
компании - през годините това са били AirBNB, Netflix, Viber, Google, Amazon,
Adidas, UBER, Y Combinator, L’Oreal, FitBit, Hopper, TakeAway.com и много други.
DIGITALK 2020 ще бъде на 28 и 29 май в Sofia Event Center

Събитие Ladies Night
Организатор Cinema City
Изпълнител New Age Media
Присъствали 1800 - 3000 души
Локация София
LADIES NIGHT
Среща с приятелки в киното
Събитието Ladies Night се е превърнало в запазена марка на киносалоните „Синема сити“. То
има положително въздействие върху всички и е очаквано заради ефекта. Носи елементи на
ексклузивно събитие - винаги е свързано с предпремиерна прожекция на филм, а предпремиерите не са чести, тъй като самите филмови студиа рядко ги позволяват.
Винаги има атракционна част преди филма за дамите, посетили събтието – промоции и
семплинг на спонсори, коктейлни напитки, подаръци за всяка дама, големи награди в томболата.
Всички са доволни – за дамите това е чудесна емоция, споделена с приятелка/и, за рекламодателите – прекрасна възможност да общуват директно с аудиторията си, която ще асоциира
бранда им с позитивно преживяване. За организатора New Age Media – утвърждаване на партньорствата и нови бизнес клиенти, за „Синема сити“ – имиджови дивиденти и лоялни зрители.
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Събитие: CPX360
Организатор: Check Point
Изпълнител: SEG
Присъствали: 5000 души
Локация: Виена
CPX360
Как се развива бизнесът Cyber Security
Проявата CPX360 е на тема Cyber Security и се организира от
изрaелската фирма Check Point, която е измислила първите
системи за сигурност в интернет пространството.
Първото от тях е събитието във Виена - CPX360, което
SEG печели на търг заедно с няколко австрийски фирми. Всяка
година то се провежда на три континента. През 2019 е в
Лас Вегас, Банкок и Виена. Интересното е, че в Лас Вегас за
същото събитие са използвали шест подизпълнителя, а в
Банкок - осем. Компанията SEG печели събитието във Виена
и го осъществява сама. Тя създава:
> Цялостно техническо обслужване (звук, проекция и осветление) и сценичен дизайн за основната зала - General Session за
5000 души в „Месе Виена“. Там е изграден екран с размер 30х9 м.
> Изгражда изложение с 50 щанда, много лаундж зони с 500
седящи места, техническа лаборатория (зала в залата) и
много други зони за спонсорите.
> Цялостно техническо обслужване (звук, проекция и осветление) на 12 работни зали.
> Цялостно техническо обслужване (звук, проекция и осветление) и сценичен дизайн на галавечерята на участниците в СРХ360.
Екипът от тяхна страна, който работи по събитието,
наброява около 100 души, а времето за монтаж е само 3 дни.
Самата проява продължава 4 дни.
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ВИЗИТКА
Диана Иванова e мениджърът проекти в Special
Events Group (SEG) и изпълнителен директор и съсобственик на Diana’s Angels.
Работи в SEG от 2002 г.,
от 2003 до 2008 ръководи офиса на фирмата в
Пловдив, есента на 2008 се
прехвърля в офиса в София.
Diana’s Angels започва дейността си като самостоятелен бранд през 2015 г.
До октомври тази година
Диана Иванова и екипът на
компанията са създали концепции и са предоставили
декорация и оборудване за
552 събития. Тя е идейният мотор на фирмата
и главен ангел. Стои зад
най-големите проекти на
компанията – както като
концепция, така и като
идеи за реализация. Сред
клиентите на агенцията са: bTV, Lidl, Германобългарската индустриално-търговска камара,
Coca Cola, Philip Morris,
„Астела“, „Амген“ и др.

Диана Иванова, мениджърът проекти в SEG:

Важно е как едно
събитие ще изглежда
като дизайн, но също
така е важно и какви
емоции предизвиква

Какво включва дизайнът на
едно събитие?
Доскоро едно събитие се състоеше от една сцена и малко осветление. Това вече не е
така. Съвършеното събитие
включва всичко - комбинация
от звук, светлина, проекция,
сценичен дизайн - декор и декорация. Ако търсим wow ефект,
при подготовката на едно събитие трябва да влязат всички тези услуги. Те са свързани.
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Затова ние започваме от концепцията. Нашата цел е, виждайки клиента, опознавайки
неговия продукт, да направим проект, който да пасва
на неговия таргет (публика).
Опитваме се да разберем целта на събитието, да научим
повече за духа на компанията
или бранда, каква е публиката
им, какъв тип събитие би им
въздействало. Искаме да не
работим на парче, а да предоставим събитие, което е
измислено и създадено специално за нуждите на този клиент. И в крайна сметка клиентът ни и неговите гости да
си тръгнат удовлетворени
от това, което са видели и
усетили.
Какво прави дизайнерът на
събития? Каква е неговата
работа и какви качества са
нужни за това? Какви отговорности поема?
Дизайнерът е този, който
придава вид на събитието, а
с това и емоцията, която тo
оставя в неговата публика.
Той е човекът, който създава връзката между това, което иска един бранд да предаде
на своята публика, и това, което реално става. И затова се
изискват различни качества.
Основното е да можеш да разбереш клиента си, а след това
да имаш по-различен поглед,
за да можеш да му предложиш
нещо, което да не e “същото
старо” или клишето “така го
правим”.
Той поема основната отговорност и тя е как накрая из-

глежда цялото събитие, дали
то се харесва на хората, на
клиента, дали пресъздава добре посланието на бранда. В нашата фирма, тъй като ние
правим всичко – от идеята
до реализацията, носим пълната отговорност – не само
за концепцията, но и как тя е
изпълнена, връзва ли се с останалите елементи.
Какви проучвания прави дизайнерът на едно събитие за
разлика например от планиращия събитието?
Опитваме се да влезем в кожата на бранда и на клиента. Освен това в работата
ни влизат много различни
неща – литература, митове
и легенди, кино- и всякаква поп
култура. Никога не се знае какъв елемент може да се окаже
подходящ, за да илюстрираме
черта на продукт или бранд.
Дали ще е Алиса в Страната
на чудесата, намигване към
филмите с Джеймс Бонд,
Формула 1 или пътуване в
Мароко. Нашата работа е
едновременно креативна, но
и съвсем конкретна. Защото
ние имаме задължение да превърнем идеите и мечтите в

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

реалност по време на събитието.
Как се случва по-често - клиентът да дойде с конкретна
идея при вас или да остави
вие сами всичко да измислите за събитието му?
Имаме и от двата вида клиенти. Но все по-често клиентът предпочита ние всичко
да измислим - особено когато
види събитията в нашето
портфолио. Често клиентът
просто се вдъхновява от събитията, които правим ние.
Казва: „Виждал съм вие какво
правите, затова изцяло разчитаме на вас, вие да създадете концепцията за нашето
събитие.” Агенциите, които
организират събития, често също имат важна роля в
този процес, те също идват
със своите идеи. Клиент може
да се вдъхнови от едно видео
от събитие, от някакъв впечатляващ ефект или от някакъв интересен декор и ни
казва „аз искам това“. Имали
сме клиент, който е искал на
средата на залата да има водопад, който в даден момент
да се разтвори и от него да
излезе лекторът. Опитът,
който съм натрупала в годините работа, ми помага да
видя къде бихме имали спънка
при реализирането на дадена
идея на клиента. Ние можем да
преценим дали и как можем да
осъществим това, което той
иска: дали локацията, в която
се случва събитието, го позволява, дали има техническа
възможност за това и >28
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Съвършеното
събитие
включва всичко
- комбинация от
звук, светлина,
проекция,
сценичен
дизайн - декор и
декорация.

колко би струвало. Клиентите
не трябва да знаят, че за да
виси един екран от тавана на
залата, трябва достатъчно
височина и точки за окачване. Това не е тяхна работа и
тук идва нашата роля. Когато
те дойдат с някакви идеи, ние
трябва да им кажем дали те са
реално осъществими. Ролята
на дизайнера и на неговия екип
е да обмислят идеята и заедно да предложат най-доброто
решение, така че клиентът
да е доволен и събитието да
изглежда добре.
На какво се залага повече при
създаването на концепцията
за дадено събитие - на визията или преживяването?
Едното не идва за сметка на
другото. Важно е как едно събитие ще изглежда като дизайн, но също така е важно и
какви емоции предизвиква - за
публиката, за участниците.
Усещанията могат да бъдат
визуални, звукови, мирис и т.н.
Затова всичко се прави комплексно, за да докосва всички
сетива. Затова ние предлагаме специална декорация на
събития, която наистина
променя усещането в едно
събитие. Тя създава автентичност на обстановката,
както и оригиналност. Един
малък елемент на масата или
инсталация подсилват впечатлението, което събитието оставя в хората. Създава
спомени. Все по-често декорът и декорацията заемат
водещо място в повечето събития, които правим, защо-

то те са най-доброто изразно
средство за представяне на
идея, тема или представяне
на даден продукт.
Имали сме клиенти, които
са идвали при нас само с пет
цвята като ключови за събитието и накрая покрай тези
пет цвята ние направихме събитие, което да носи усещания във всяко едно измерение
- аромат, визуално въздействие, насищане от емоции - ентъртейнмънт (забавление),
визуални ефекти от красиви
декори. Дори коктейлите и
храната бяха съобразени цветово и като вкус, ароматите
бяха различни във всяка зона,
която пресъздава цветовете.
Визията също е много важна, защото клиентът много
често държи да фигурират
някакви конкретни елементи - логата на спонсорите
например. Ние се стараем
да няма просто една стена,
на която са сложени всички
лога на спонсорите, защото
това може да не им гарантира
добра видимост. Често представяме различните спонсори
през изграждането на специални кътове, които правим с
нашите декоратори и аранжори. Смятам, че това е един
от най-добрите начини да се
представи спонсор на едно събитие, и ние го предлагаме все
повече, защото то комбинира
визия с оригиналност.
Кои са най-често допусканите
грешки? Как да се предпазят
клиентите от това?
Клиентите са винаги прави,

| 29

но ние винаги можем да им
помогнем да стане още подобре (смее се). Много клиенти си мислят, че някои неща
стават лесно, просто ей
така. А зад всички сполучливи неща на този свят стои
много труд. Много клиенти
не си дават сметка за времето. Нужно е време, за да се намери най-точният образ на
техните представи и той да
се осъществи. Ние сме голяма
фирма, с много отдели, имаме
много опит, но въпреки това
нещата изискват време, защото отделяме внимание на
всеки детайл. В този бизнес
детайлът е важен. Другата
грешка е неправилното бюджетиране, което пречи на
качествените събития. Ако
искаш специално събитие,
оригинално, което се запомня, тогава трябва да се отдели бюджет за декориране
на маси, за специални инсталации, декори, изработване и
аранжиране на отделни кътове и елементи. Всичко това е
вече задължителна част от
едно добро събитие и е важно
то да бъде планирано в бюджета.
Как новите технологии влияят на дизайна на събитията?
3D мапингът, широкоформатната проекция, дигиталният
брандинг, холограмите заемат все по-съществена част
от всяко голямо събитие. Все
повече клиентите искат да
има нещо дигитално, което
да впечатли присъстващите на събитието. Хората

пренесоха контактите си в
социални мрежи, затова много клиенти искат събитията им да залагат на емоции,
да провокират да си правят
снимки и да ги публикуват, или
както обичат да казват да са
по instagram-абъл. Трябва да
има добри видеа, които после
да могат да се споделят в социалните мрежи, затова клиентите държат да има нещо
дигитално, което да може да
се заснеме, да се публикува и
това да удължи живота на
събитието. 3D мапингът навлезе преди няколко години и
тъй като първоначално беше
по-скъп като услуга, малко
клиенти си го позволяваха и
го поръчваха. С технологичното разрастване в световен мащаб и все по-голямата
достъпност на технологиите услугите започват да бъдат на по-достъпни цени и
съответно къщите, които
разработват видеоконтента, стават повече и по-изобретателни в проектите,
които създават. Модерни са
холограмните презентации.
LED екрани, широкоформатна
проекция са вече задължителни елементи за качествените
събития. Това гарантира повисококачествена визуализация и по-добро облъчване на
цялата аудитория в една зала.
Дава възможност гостите да
се пренесат в много и различни атмосфери, особено ако е
съпътствано с подходящата
декорация.
Интервюто взе
Весислава Антонова

3D мапингът,
широкоформатната
проекция,
дигиталният
брандинг,
холограмите заемат
все по-съществена
част от всяко голямо
събитие.

30 | EVENTS KIT 2019

3D мапинг на
световно ниво
от България
Технологията вече е важна част
от всяко събитие, което иска
да впечатли аудиторията си
Десислава Лещарска

Д

Докато се подготвям
за темата и говоря с
хората с най-голям
опит в областта на 3D мапинга у нас, разбирам, че едните са
в Кувейт, за да правят 3D шоу
по покана на сестрата на емира („Електрик Ми“); другите са
в Берлин като съорганизатори на един от най-престижните „светлинни“ фестивали в
света („Ем Пи студио“), а екипът на третата компания е в
София, потънали в работа по
предстоящи проекти в Париж
(Poliforma).
Нишата на 3D инсталациите при организирането на
събития е сравнително малка - сериозните фирми и артисти с над 10 години опит
се броят на пръстите на едната ръка, но за сметка на това
се развиват мълниеносно, а славата им отдавна е надхвърлила националните граници.
Факторите за това са няколко, като „ветераните“ казват
полу на шега, че един от тях е
фактът, че сме комплексиран
народ. „Всички трябва да имат
най-хубавото - от дрехите и
телефоните до събитията“,
казва Владимир Грънчаров, съосновател и съсобственик на
„Електрик Ми“. 3D мапингът в
действителност е необичайно популярен у нас - сложни и
скъпи инсталации поръчват
редица общини, рекламни агенции, дори „клиенти“ с рехави
бюджети като регионални театри и др. Това, от една страна, дава широко поле за изява на
местните фирми и артисти
на свободна практика, но, от
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друга страна, често ги поставя в ситуация да обясняват, че
ангажимент от подобен вид не
струва 1000-2000 лева, а поне
десет пъти повече. Затова
и изборът да работят извън
страната и с чуждестранни
клиенти е логичен. А че уменията им са на световно ниво,
се доказва и от последните им
ангажименти.
ОТ НУЛАТА
Както повечето професионалисти, Владимир Грънчаров
и съдружникът му Стоян
Стоянов от „Електрик Ми“
започват като VJ по клубове
и зали. В продължение на няколко години те организират
транс партитата „Маграте“.
„Имахме нужда от декори, това
беше акцентът, зарибихме се,
правихме дизайн, монтаж, флаери. Тези инсталации ставаха все по-хубави и по-смислени. През 2008 г. в клуба на „4-ти
километър“ продадохме една
инсталация на „Смирноф“. Не
изкарвахме пари от нашите
партита, но видяхме, че има
клиенти, които са склонни да
платят за такива интересни
инсталации. Започнаха да ни
търсят познати - промотъри,
рекламисти, и така започнахме да правим мапинг, макар и
да не го разбирахме като бизнес. Появиха се по-смели клиенти и хора, които решиха
да инвестират в мощна техника, Калоян Тодоров от Sofia
Event Center например“, разказва Грънчаров. Една от първите им големи инсталации е
поръчана от „Каменица“ върху

Какво е 3D
мапинг
3D мапингът е технология,
която превръща обекти,
често с неправилна форма,
в повърхност за видеопрожекция. Тези обекти могат
да бъдат сложни индустриални пейзажи, сгради,
предмети, както и закрити
пространства, театрални
сцени и други. Използвайки
специализиран софтуер,
дву- или триизмерен обект
е пространствено картографиран във виртуалната
програма, която имитира
реалната среда, върху
която ще се проектира.
Софтуерът взаимодейства
с мощен проектор, който
„монтира“ всяко желано
изображение върху повърхността на обекта. Тази
техника се използва както
от художници, така и от рекламодатели, които могат
да добавят допълнителни
измерения, оптични илюзии
и върху статични обекти.
Видеоклипът обикновено се
комбинира със звук, за да създаде аудио-визуален разказ.

сградата на Българската банка за развитие в центъра на
София, след което е преместена на НДК. Годината е 2010 г.,
тогава 3D мапингът става популярен сред общините - първа
е Велико Търново с инсталация
на Царевец, последват я още
много.
ДО ВЪРХА
През 2011 г. „Ем Пи студио“
на Марин Петков - една от
най-известните не само у
нас компании за светлинни
инсталации, правят небезизвестното 3D шоу върху
сградата на Народния театър „Иван Вазов“. Година покъсно те правят 3D мапинг
върху Паметника на съветската армия, следват впечатляващите шоута за Деня
на Европа през 2017 и 2018 г.,
върху Министерския съвет и
Националната художествена
галерия в София. „Тази услуга е
популярна не е само в България.
Макар да е нишов сегмент,
той има много приложения и
мапингът се използва не само
върху сгради, но и в зали за събития, театри, за различни шоупрограми и др.“, разказва Марин
Димитров от екипа на „Ем Пи
студио“, което работи основно с клиенти извън страната.
Петков и екипът им от
около десетина души токущо са се завърнали от Берлин,
където са основни участници в престижния „Фестивал
на светлините“ (Festival of
Lights). Собственикът и управител на „Ем Пи студио“
Марин Петков е избран >32
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за арт директор на фестивала, а студиото е произвело съдържание за над 30 сгради, сред
които Германският исторически музей, Телевизионната
кула на „Александерплац“, министерствата на финансите и на външните работи,
Хумболтовият университет,
Берлинската катедрала и др.
Тяхно дело е и кулминацията на
фестивала: 3D мап шоуто върху Бранденбургската врата,
което е посветено на 30-годишнината от падането на
Берлинската стена. Студиото
курира и обученията по 3D мапинг, част от фестивала. „Ем
Пи студио“ има едно първо и
едно трето място от изданията на фестивала през съответно 2015 и 2016 г. Досега компанията има над 180 проекта в
света, осъществени в редица
страни, сред които Германия,
Австрия, Белгия, Дубай, Катар,
Кувейт, Ливан, Русия, Франция,

Швейцария и др.
„Профилът на клиентите
ни е изключително разнообразен - от частни лица, за
които правим инсталация
във формата на сватбена
торта, през корпоративни клиенти от калибъра на
„Газпром“ до държавни институции и „Шампионска лига“,
разказва Марин Димитров.
Компанията също така работи с много общини и през лятото на тази година дори организира български „Фестивал
на светлините“ в Пловдив
като част от програмата
на Европейска столица на
културата. „През годините
сме изпълнявали много малки
и големи проекти, вече имаме
възможност да си подбираме
клиентите, но въпреки това
не сме се сегментирали - все
още, опитваме се да поемем
максимално много и разнообразни клиенти, макар да има-

ме ограничен капацитет“, допълва Марин. Той пояснява, че
компанията е tailor made (от
англ. - по поръчка): „Всеки наш
клиент получава индивидуална оферта, един проект може
да струва и много, и малко. В
България рядко има събития с
бюджет над 500 хил. лв. Това
е таванът. А на други места
нещата са коренно различни
- един спектакъл може да се
подготвя и 2 години и да струва десетки милиони евро. Но
няма голяма база за сравнение,
пазарът тук е много малък.“
ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРЕВЗЕМАТ
СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА
Фенове на 3D мапинга са не
само администрацията и
рекламните агенции, но и културните институции у нас.
Полина Герасимова и нейното
студио Poliforma работи изключително със Софийската
опера, театри и различни из-

| 33

пълнители. В началото на тази
година прави светлинните инсталации за турнето на американската джаз формация с
български корени „Кан Уакан“ в
Лос Анджелис, подготвя спектакъл в Париж и много други.
Един от последните й проекти у нас е постановката
„Последният човек“ (по „1984“
на Джордж Оруел) на Държавен
куклен театър Стара Загора.
По думите й трудно се работи
с театрите заради липсата на
средства и техника. „Операта
може да си позволи по-мащабни проекти и го прави. А причината тази технология да
навлиза така силно в сценичните изкуства е, че тя позволява трансформация на сцената, каквато много трудно
може да се постигне с обикновени средства“, разказва Поли.
Колаборацията между изкуството и технологиите създава
представления, каквито не е
имало досега, допълва тя.
А нишата не само че ще
се развива паралелно и със
скоростта, с която напредват съвременните технологии, но и ще обхваща все
повече сфери от живота ни.
Архитектурата например. „За
да накараш една повърхност да
свети, трябва да сложиш LED
екрани или диоди. Сградите могат да се проектират така, че
фасадите да са с вградени диоди. Те ще се превърнат в мултимедия, която ни заобикаля и
за която ще се създава съдържание“, описва едно възможно
и не толкова далечно бъдеще
Владимир Грънчаров.
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Къде е следващият
семинар
...или нови възможности
за организиране на
фирмени събития
Мара Георгиева

Б

Броят на местата, подходящи за организиране на събития, непрекъснато расте. Все
повече предложения разчупват стандартните представи за салон, маса и столове, предлагайки уютна и артистична атмосфера за семинари, работилници, презентации. EVENTS KIT по
традиция продължава да запознава читателите с
нови възможности за делови срещи и разговори.

„КО-ОП“
„КО-ОП“ (на бул. „Янко Сакъзов“ 17, в близост
до парк „Заимов“ в столицата) събира млади,
креативни и талантливи хора на свободна
практика, които не просто работят заедно,
а творят, споделят идеи и виждания и създават общи проекти. „КО-ОП“ се състои от
коуъркинг зона и пространство за изкуство
и събития. Интериорът и обзавеждането са
създадени от млади независими дизайнери
и мебелисти. Коуъркинг частта разполага с
23 индивидуални работни места, самостоятелен офис, работни зала за срещи, собствено арт пространство за събития, както и с

всички удобства за творческа
работа. На разположение на
наемателите има обособена
кухня, оборудвана с всичко необходимо.
Арт пространството за
събития се състои от три
по-малки свързани зали.
Галерията на „КО-ОП“ дава
възможност за изяви както
на утвърдени имена в изкуството, така и на млади
артисти. Пространството
е оборудвано с дизайнерски
мебели (ниски маси и столове, постаменти, подходящи
за различен тип събития),
така че може да се адаптира според нуждите на организаторите - за
изложби, коктейли, уъркшоп или обучение
в креативна среда, презентации, дори и за
ексклузивна вечеря. В него могат да бъдат
разположени седящи места за 30 - 40 посетители, както и за коктейл - до 100 - 150 души.
Галерията има вградена озвучителна техника, два безжични микрофона, хедсет, два
екрана - един плазмен и един прожекционен,
вградена мултимедия.
София, бул. „Янко Сакъзов“ 17
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Puzl Coworking
Puzl Coworking (на бул. „Черни връх” 47, 4
етаж в София) предоставя няколко възможности. Puzl CoCafé предлага кафе/бар
със закрита част и тераса и е подходящо
за нетуъркинг събития, частни партита, делови срещи, презентации на продукти и услуги. Закритата зона може да
побере 100 души, а откритата – 200. На
разположение на посетителите са подвижен тв екран, аудиосистема, кликър,
Wifi и LAN мрежа. Има възможност и за
организиране на кетъринг.
Puzl Coworking предоставя и стаи за
срещи, които побират 8-9 души. Те са
подходящи за обучения, делови разговори, брейнсторминг сесии, фокус групи. На
разположение на посетителите в тях са
тв екрани за презентации, кликър, Wifi
и LAN мрежа. Напитките са включени в
цената, която е от 25 лв. до 45 лв. на час
с ДДС. Има възможност и за кетъринг.
Puzl CowOrKing предлага условия за делови и творчески събития и в зала The
Foundry, която може да побере 80 души.
Помещението е подходящо за обучения,
презентации, събития за споделяне на
опит. Разполага с професионална мултимедия, включваща проектор и аудиосистема, кликър, регулиращо се осветление,
Wifi и LAN мрежа. По желание на клиентите може да бъде организиран и кетъринг.
Цената за наемането е 80 лв./час и 480
лв./ден с ДДС.
София, бул. „Черни връх” 47

Little Bird Place
Little Bird Place (“Литъл бърд плейс”) е ново арт
пространство/галерия в центъра на столицата – на ул. „11 август“ 7, с конкретен тематичен
фокус – модерно и съвременно изкуство, посветено на природата, биологичния свят и екологията. Мястото поема предизвикателството
„да излезе” от конвенционалното пространство за представяне на модерно и съвременно
изкуство и отваря врати и за организиране
на малки събития в близка до природата и същевременно градска среда. Обзаведено е с подвижни модерни мебели, позволяващи различно
конфигуриране спрямо събитието и е подходящо за 15 – 18 седящи или до 30 правостоящи
души. Според създателя на галерията Росен
Узунов „очарованието му е в специфичния уют
и клубния формат на предвижданите събития
- малки неформални или бизнес срещи, уъркшоп,
курсове, семинари, представяния на книги и други“. Мястото разполага с оптичен интернет,
мултимедиен проектор и екран, кухненски ъгъл
и грамофон.
София, ул. „11 август“ 7
>35
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Missia23
Missia23 (на столичната
улица “Мизия” 23) е createch
hub - споделено пространство за хора и компании от
творческите индустрии.
Сградата се простира на
шест етажа с обща площ
2000 кв.м. Missia23 работи като co-working coffee и
event center (център за събития). Разполага с около 30
работни места, а в топлото време винаги може да се
използва и градината. Всеки,
който прояви интерес, може
да се включва в отворените
събития, които се организират в Missia23, а всяко 23-о
число е запазено за специална тематична изява.
Event центърът представлява голяма зала на 82
кв.м площ, която може да
осигури до 120 седящи места. Местещи се плоскости
позволяват от една зала да
бъдат приспособени две или
три по-малки. Залите позволяват различна подредба според желанията и нуждите на
клиента. Missia23 разполага и с

разнообразна техника, която
да улесни провеждането на събитията – от мултимедия и
микрофони до катедра сцена,
аудио- и видеозапис на събитието. Залите са подходящи
за организиране на обучения,
семинари, уъркшоп, лекции,
както и за фирмени коктейли и събития от личен характер. Градината на Missia23 е
подходяща за Networking или
за чаша вино след всяко събитие. Missia23 работи с фирми
за кетъринг и може да предложи кафе паузи, обяд, вечеря,
алкохол и коктейли по желание
на клиента и според неговия
бюджет.
Засега co-working кафето
няма дневна или месечна такса и може да се ползва срещу
консумация от заведението.
Цената за организирането на
събитие зависи от времетраенето, необходимата техника, броя присъстващи, както
и от допълнителните услуги.
Изготвят се и индивидуални
оферти.
София, ул. “Мизия” 23

Networking
Premium
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QNetworking Premium ArtHall. ArtHall
залата, която се намира на ул. “Г. С.
Раковски” 25 в София, е подходяща за
големи бизнес събития, презентации,
семинари, представяне на продукти и
услуги, коктейли. Разположена е на 380
кв.м площ и предлага 135 седящи или
200 правостоящи места. ArtHall разполага с рецепция, климатик, високоскоростен интернет, LED стена, два
допълнителни проектора, озвучаване,
микрофони, мултимедия, бяла дъска.
Допълнителните удобства включват
помощни помещения, кухня, паркинг
(опция).
Networking Premium е верига, която предлага възможности за организиране на
събития в няколко зали с
различно местоположение
в столицата.

QNetworking Premium
H.Botev. Залата се
намира на ул. “Хр.
Ботев” 82 в София.
Разположена е в реставрирана сграда
от 1912 година, паметник на културата. Подходяща е за
презентации, бизнес
срещи, представяния
на продукти и услуги, коктейли, семинари. Пространството
е на две нива с обща
площ 240 кв.м и предлага 60 седящи или 120
правостоящи места.
Разполага с климатик,
високоскоростен интернет, проектор, озвучаване, микрофони,
мултимедия.

R Networking Premium Launge.
Networking Premium Launge на столичната ул. “Г. С. Раковски” 25 също
е подходящ за презентации, бизнес
срещи, представяния на продукти и
услуги. Помещението е разположено
на 40 кв. метра площ и предлага 20
седящи места. Разполага с рецепция,
климатик, 200-годишен роял, високоскоростен интернет, проектор,
озвучаване, микрофони, мултимедия,
паркинг (опция).
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Организирането на
политическо събитие –
от посланието до коктейла
Дипломатичност, съобразителност и
много знания са важни, за да бъде един
екип безупречен в работата си
Ефтика Георгиева

Н

ЯНА ДОЧЕВА,
ръководител международно
сътрудничество на НСОРБ

Не са много тези, които са имали шанс и са поели
предизвикателството да организират първото българско ротационно председателство на
Съвета на ЕС. Малцина са и тези, участвали в организирането на среща на върха, където на една маса се събират
всички европейски лидери. Яна Дочева е сред тях.
Тя има сериозен опит като организатор на политически
събития - дипломатически служител към МВнР, съветник
на бившия вицепремиер и еврокомисар Меглена Кунева,
директор в Министерството за българското председателство на Съвета на ЕС. Сега тя ръководи международното сътрудничество на Националното сдружение на
общините в България (НСОРБ). Каква е нейната „рецепта“
за организиране на политически събития на високо ниво в
България:
Политическите събития са много разнообразни по своя
характер, затова най-важното е първо да се определи
дали имат конкретен формат - тоест дали става дума
за среща на Съвета на ЕС, на НАТО, на ОССЕ, на Г-20. Дали
е официално или работно посещение и т.н. Тези събития
имат сравнително ясни насоки и минимални изисквания,
които страната домакин трябва да покрие. При конференции, кръгли маси и други сходни формати също има
определени правила, но като цяло организаторите са
далеч по-свободни при организацията. Разбира се, дори и
при срещи на Съвета на ЕС и НАТО организаторите имат
своята роля и възможност за креативност на база визията и идеите си за постигане на собствения си дневен ред.
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ОРГАНИЗАЦИЯТА СТЪПКА ПО
СТЪПКА
Организирането на дадено
политическо събитие винаги има две страни – съдържанието или темата, която
ще бъде разгледана и обсъдена.
Другата е логистиката. Те са
като страните на една монета, не могат една без друга и са еднакво важни за успеха на събитието и доброто
впечатление на участниците. Също толкова важно е да
бъдеш гъвкав и да реагираш
според ситуацията. Често се
случва да си планирал събитието по един начин, а да се случи нещо непредвидено. Винаги
е необходим план Б.
Подготовката на политическото събитие започва
„по-отдалече“. Няма строго
определен план-график, но например за българското председателство на Съвета на ЕС
две години за активна подготовка бяха достатъчни, а ре-

алната и най-важната част
от работата е около шест
месеца преди събитието.
От ключово значение е и
събирането на предварителна информация и опит
от предходни събития в същия или сходен формат, ако
това е възможно. Трябва да
се има предвид, че събитията в политиката се случват
изключително динамично и
без предупреждение. Дори да
си заложил на теми от т.нар.
дългосрочни стратегии и
програмни документи, почти невъзможно е да определиш съдържателната част на
програмата на по-ранен етап
и да очакваш, че тя ще остане
актуална. Заради това задаваш посоката и се съобразяваш с развитията. Темата
трябва да е удобна за всички,
т.е. да обслужва интересите
и да защитава приоритетите ти, но и да е интересна за
другите участници и да не за-

сяга деликатни за тях въпроси. В противен случай няма да
имаш събеседници на масата
за дискусия.
Важна е подготвителната
работа, идентифициране на
специални гости и говорители, сондирането на мнения и
позиции, било то по неформални пътища или през официалните дипломатически
канали. Това помага за фината настройка по съдържателната страна на събитието. Също така много важно
е, ако събитието позволява
да имаш модератор, да подбереш подходящия човек. Човек
от страната домакин, който
има и опит от работа в международна среда, е добър вариант, тъй като той е познат
на местната аудитория, известни са му националната
действителност и приоритети, но и знае какви са червените линии на чуждестранните участници.
>40
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Логистичната част за провеждането на политическо
събитие има много елементи. Много внимателно се избира датата на провеждане.
Необходимо е да се предвидят
празниците както в България,
така и в чужбина. Много събития се съобразяват и с климатичните и метеорологични
условия в конкретния период,
тъй като е възможно това да
попречи на организацията.
НЯКОИ ТЪНКОСТИ
Как да оповестим събитието достатъчно рано, докато
все още сме далече от финализирането на програмата? За
целта пращаме Save the date
- запазете си датата. Това е
вид привличане на вниманието, а на по-късен етап пращаме и поканата, отново достатъчно рано, и задължително
посочваме срок за отговор. Не
можем да очакваме, че на тази
първа покана ще откликнат
всички, затова трябва да се
заредим с много търпение.

Напомнянията и допълнителните контакти с ключовите ни участници са нещо
нормално. Сроковете за горните действия не можем да
фиксираме, но отново при постриктните формати като
председателство на Съвета
на ЕС програмата е ясна със
стартирането му, т.е. има
яснота за следващите 6 месеца. Месец и половина преди
събитието се изпраща Save
the date, следват напомняния,
а потвържденията обичайно
идват в последния момент и
това е практика в цял свят.
Винаги трябва да имаме
едно наум при ранни потвърждения на лица на високо ниво.
Ласкателно е за организаторите, че събитието е предизвикало такъв бърз интерес, но
програмата на тези лица се
мени от ден за ден. До последния момент не можеш да си
сигурен, особено на ниво министри или държавни глави,
дали те ще участват, или ще
ги замества някой, но това
зависи и от усилията ти. Ако
са предложени важна и интересна тема и събеседници,
шансът за присъствие
е по-голям.
Техническото
оборудване,
удобна мебелировка в зависимост
от формата,
достъп до
помещения
със слънчева светлина,
достатъчно

на брой чисти и модерни санитарни помещения и предразполагаща атмосфера са
само някои от елементите
при нейния избор. Предвидете
и добри условия за преводачите, това ще ви се отплати
впоследствие. Ако предвиждате работни обеди, провеждането им в същата сграда
ще спести не само време, но и
допълнителни мерки за сигурност и организационни дейности. Вечерите е препоръчително да са на друго място,
не само за да се разнообразят
участниците, но и защото
рядко се намира толкова мултифункционален конгресен
център.
СИГУРНОСТТА ПРЕДИ ВСИЧКО
Мерките за сигурност зависят от нивото на участие в
събитието, като всяка държава си има строго определени
правила и законодателство.
Доверете се на експертите
по сигурността, техните съвети и изисквания не целят
да ви затруднят, въпреки че
изглежда така. Те също искат
събитието да протече гладко и ще ви бъдат от помощ,
когато най-малко очаквате.
Те ще ви отменят и при общуването със службите за сигурност на другите участващи страни и ще ограничат
до минимум присъствието на
„тълпи“ от персонални охранители на високопоставените гости, които често се чудим къде да настаним, за да
не прилича събитието ни на
плац за „строева подготовка“.
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Нито за миг при подготовката не трябва да забравяме
правилата на етикета и протокола, независимо дали говорим за логистика или съдържание. Също е важно да имаме и
вътрешна информация дали
има участници, които не са
в добри отношения, за да не
ги настаним един до друг.
Тук комуникацията с протоколите на тези лица е ключова. Случва се при подредбата
на основните говорители да
разместваме утвърдените
им места, за да им осигурим
поне частичен комфорт и да
насърчим тяхното участие.
ПРОГРАМАТА
Политическите събития рядко са по-продължителни от
ден и половина-два. Заради
това програмите им трябва да са стегнати, но и разнообразни. Трябва да се помисли
как в този кратък период да
се вмести всичко, за да се постигнат набелязаните цели.
Трябва да
има какт о

делова част, така и време
за по-неформални разговори
и, разбира се, културна програма. Все пак освен политическите цели домакините
имат възможност да популяризират и страната си.
Важно е да не се създава излишно напрежение, защото,
въпреки че има ясен план и график, всъщност на практика
те никога не се изпълняват.
Закъсненията и промените
са очакван елемент от всяко събитие. Тук идва моментът да спомена и за ролята

комуникация с
партньори

логистика

място

сигурност

на лицата - придружители на
високопоставените гости. Те
са вашата връзка с госта. От
тези лица зависи и какво ще
е първото впечатление на
участниците, тъй като те
ги посрещат и са с тях през
по-голямата част от техния
престой.
Брандирането и всичките визуални елементи са
съществен елемент при организацията на големи политическите конференции.
Комуникационната стратегия е изключително важна на
международно и национално
ниво. Всяка голяма среща има
свое лого, като най-прозрачният и широко възприет подход
е да се избира чрез конкурс. По
този начин се осигурява и възможност за участие на гражданското общество, което
без съмнение е важно за общата организация.
Темата за подаръците –
няма съмнение, че всички ние
се радваме на тези жестове
на внимание. За участниците
те могат да бъдат спомен за
събитието, носещи неговия
заряд и емоция. Добре е подаръкът да бъде практичен, да
е брандиран с логото на събитието и тук размерът също
е от значение – но в посока, че
по-малките и леки подаръци
са по-добър вариант, особено
за гости, които ще пътуват
след това. На повечето конференции се подаряват традиционно тефтери, химикалки,
някакви електронни пособия
– като мобилна памет, преходник за устройство, >42
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зарядни батерии и т.н. Хубаво
е да имате информация от
предходни събития – какво
се е харесало, какво е сметнато за прекалено или ненужно,
но стриктна рецепта няма,
всичко е въпрос на лични предпочитания и възможности. Не
забравяйте, че чрез подаръка
можете да направите и връзка с обсъжданата тема.
Спонсорството е друг важен елемент от подготовката. Дори и в страни с възможности се разчита на подкрепа
от бизнеса в организирането
на големи политически форуми, а и чрез компаниите идват и много добри идеи и се
популяризира страната домакин. Голямо предизвикателство за провеждането на нашето председателството
бе, че в България няма законодателство, свързано със
спонсорството на подобни
събития, и трябваше да се
изготвят и одобрят правила, погледнати от всяка гледна точка, за да няма законово
противоречие или конфликт
на интереси. Осигурихме равнопоставеност и свобода на
спонсорите сами да определят колко и какво искат да
дарят, еднакъв достъп и видимост на определените за
това места.
Храната е изключително
деликатна тема за всяко събитие. Съобразяване с вкусовите предпочитания, религиозни празници, желанието
за представяне на нещо традиционно, но по начин, който
ще се възприеме от всички, е

Организирането на
политическо събитие винаги има две
страни – съдържанието или темата,
която ще бъде
обсъдена. Другата е
логистиката. Те са
като страните на
една монета.
сложна задача.
Гостите винаги общуват
помежду си, кой къде е бил настанен и сравняват условията. Най-добрият вариант е
да се осигури един хотел с еднакви стаи за всички гости,
но това трудно се изпълнява при големи групи. Така че е
добре достатъчно рано да им
дадете възможност за избор и
срокове за резервации. За найважните ви гости като добър
домакин нощувките поемате
вие, като в зависимост от
възможностите осигурявате настаняване на още един
от придружителите.
Екипът за организацията и
провеждането на политически събития е от ключово значение. По съдържанието се
разчита на експерти от съответната институция, ангажирана с темата, или професионалисти с богат опит.
Когато обаче се подбира екип
за логистиката, търсим хора
с опит в много и различни направления – комуникации,
транспорт, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство

и т.н. Подборът на екип зависи от конкретната ситуация.
Аз лично смятам, че по-малкият екип работи по-сплотено
и мотивирано, но при задължителното условие всички да
имат опит.
КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ
ИНСТИТУЦИИТЕ
Изключително важна е междуинституционалната комуникация, координацията с
другите партньори и служителите на мястото, където се провежда събитието.
Необходими са достатъчно
срещи за разпределяне на задачите, време за осъзнаване
на ангажиментите и не на
последно място за поемането
на отговорност. Определете
ясен кръг от лица за контакт
и бъдете готови да получавате много обаждания от тях,
които на пръв поглед може да
изглеждат нерелевантни и да
са дразнещи.
Задължително е по-отрано
да се знае за събитието, а непосредствено преди него да
има добра информационна медийна кампания, включително
и за евентуални нови правила
и забрани за движение.
Тази кратка „рецепта“ за
подготовка на политическо
събитие не е универсална и не
изчерпва темата. Голям процент от нашата работа се
случва „в движение“. Важно е да
знаем на кого можем да разчитаме, да бъдем реалисти, а не
прекомерно амбициозни и найвече да имаме самочувствие,
казва Яна.
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Корпоративните събития –
атрактивен модел за
комуникация
От ивент мениджъра зависи събитието
да е ефективно и модерно
Сирма Пенкова
Shutterstock

П

През последните близо 15 години Красимира Железова работи в сферата на хотелиерските услуги. През 2005 г. започва работа
като салонен управител в хотел “Аква
Варна”, а две години по-късно вече заема
позицията мениджър “Събития”. От
2012 г. до момента тя е назначена на
позицията MICE (meetings, incentives,
conferencing & exhibitions) Sales Manager
в International Hotel, Casino & Tower
Suites в Златни пясъци, където участва в организирането на множество събития. Всяка година хотелът посреща
над 150 събития, голяма част от които
корпоративни, с капацитет между 15 и
750 души.
По думите на Железова корпоративните събития ще стават все по-атрактивен модел за комуникация, като
най-ключовата причина за това е възможността за общуване лице в лице.
Това ще увеличи и нуждата от специалисти, които имат капацитета да
участват в цялостната организация
и да осигурят желаното изживяване
на гостите. Кои са ключовите моменти в подготовката на корпоративно
събитие, къде са предизвикателствата и какви са тенденциите в сектора, разказва Красимира Железова пред
>40
“Капитал”.

КРАСИМИРА
ЖЕЛЕЗОВА,
MICE Sales Manager
в International Hotel,
Casino & Tower Suites
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притежава.

ЗАЩО КОРПОРАТИВНИ
СЪБИТИЯ
Целият ми професионален
опит до този момент е бил
в сферата на Hospitality (гостоприемството - бел. ред.).
Може би идеята да се занимавам със събития назря в момент, когато отговарях за
тях, но от гледна точка на
F&B (Food & Beverage - подсигуряване на храната и напитките - бел. ред.). Желанието ми
беше да общувам колкото се
може повече с организаторите клиенти. Заедно с това
дойде и самото предложение
за позицията Event Manager и
така вече 12 години работя с
огромна любов и респект към
тази професия.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Характерно за корпоративните събития е тяхната
комплексност. На практика
гостите в зависимост от
програмата са в състояние да
ползват всички услуги в етапа на събитието и е възможно
да посетят всички съществуващи точки на вашия обект -

ресторанти, СПА център, лоби
бар, изложбени, конферентни
площи, паркинг, казино и т.н.
Необходимо е да познавате как
работи оперативно всеки подобект, с какви капацитети.
На практика вие се явявате
мениджър “Операции, продажби, консиерж” и т.н. Вие сте
също толкова комплексни и
динамични, колкото е повереното ви събитие, и трябва
да можете да отговорите на
всички въпроси на клиента.
УМЕНИЯ
Както във всяка професия,
определено е необходимо да
обичате това, което правите. Това винаги води до добър
резултат. Трябва да мислите
бързо и правилно, когато се налага да имате резервен план за
реакция. Важно е да осъзнаете,
че сам не можете да направите нищо и затова екипът е
много важен. Да комуникираш
по възможно най-правилния
начин с всеки ангажиран по
веригата клиент, гост, колега е най-специалното умение,
което мениджърът трябва да

ПОДГОТОВКА И
ОРГАНИЗАЦИЯ
Организацията на едно корпоративно събитие е истинско
предизвикателство. То трябва да бъде концептуално издържано, иновативно, полезно,
да бъде съобразено с очакванията на участниците, но с
добавен WOW effect, за да бъде
запомнящо се. За него трябва
да се говори с възхищение дълго време след това. Разбира се,
обаче трябва да се вместите
в зададена бюджетна рамка.
Определено е необходимо да
разгърнете потенциала си и
да се опитате да си представите практически как би изглеждала всяка една безумна
идея. Може би е правилната.
От гледна точка на събитиен мениджър в хотел бих
искала да обърна внимание на
един много ключов етап при
организирането на мероприятия и това е правилното
планиране.
Планирайте тайминга на
събитието - подготовката и самото му протичане.
Добрата подготовка е 80%
свършена работа.
Необходимо е да разгледате
събитието виртуално, какво би се случило във всяка минута от началото до самия
края. Ако не можете да прецените дадена ситуация, разиграйте я. Разгледайте всички
аспекти - опознайте територията, която ще „превземете“ с вашето перфектно
събитие - логистиката на
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инвентара, обслужващия персонал, на подизпълнителите
и най-вече на участниците.
Тествайте всичко - техника,
храна, напитки, преди самите
гости. Използвайте всички сетива. Трябва да се уверите в
качеството, което сте планирали.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Подберете правилния екип, защото екипът е този, който
може да изпълни начертания
план. Може би в днешната динамична среда това е най-голямото предизвикателство
за организаторите на събития. Същевременно в друг аспект жизнено важно е да убедиш госта, представител
на организацията клиент, че
може да ти се довери напълно. Той трябва да е наясно от
момента на първата форма
на комуникация, че е направил
правилния избор за ивент локация. Истинското предизвикателство обаче е да задържиш
това убеждение без срок на
валидност. Зад това, разбира
се, стоят твоето постоянство и усилена работа и найвече тази на екипа, с който
работиш.
ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИ
Тук по-скоро ще разгледам
вътрешнофирмените събития. Специално в България през
последните 10 години „изтичането“ на човешки кадри и високото ниво на информираност
доведе до изключително развитие на отделите, занимаващи
се с управлението на човеш-

ките ресурси, които от своя
страна работят с много поголеми бюджети в сравнение
с преди. Специалистите полагат огромни усилия за разработване на програми за лоялност, мотивационни такива,
активности, с които да повишават удовлетвореността
на всеки служител, тийм билдинг събития, корпоративни партита, обучения и т.н.
Тенденцията се засилва, тъй
като се засилва и „гладът за
специалисти“. В тази връзка
организаторите на събития
стават все по креативни в
концепциите си и все по изискващи към самата локация, в
която желаят да проведат съответното събитие.
ВСЕ ПОВЕЧЕ КОРПОРАТИВНИ
СЪБИТИЯ
Колкото по-динамична е средата, която ни заобикаля, толкова по-голяма необходимост ще
имаме от корпоративни събития. Това е начин да се справим
с конкуренцията, да сме информирани, да бъдем мотивирани,
постоянни и, разбира се, да се
забавляваме. Най-ключовата
причина обаче е възможността да общуваме лице в лице.
Нищо не може да замени ефекта от една проведена среща,
емоцията, която преживяваме, и последващите решения,
които взимаме. Бизнесът е
много по-успешен, когато се
случва лице в лице.
КАКВО СЛЕДВА
От гледна точка на обслужване организаторите на съ-

бития ще очакват все повече и повече взискателност в
обслужването - запитвания
и казуси, възникнали в последния момент, и мигновеното
им разрешаване по възможно
най-подходящия начин.
От друга страна ще разчитат на високотехнологични решения. Детайлите
ще играят все по-важна роля.
Събитията ще се структурират все по-персонално към
участниците. Ще се разработват активности, в които самия участник да добави
стойност на събитието. Все
повече ще се вплита частта
ентъртейнмънт в конферентната част на дадено събитие. Няма да има конкретен
стереотип, който да се следва, все повече ще се държи на
уникална и неповторима концепция.

С поглед от
началото
до успеха

З

Загрижеността за устойчивостта при подготовката
и провеждането на различни изложения и събития неминуемо увеличава тревогата за дълголетието на нашите глобални
ресурси.
Възможно ли е да бъдете устойчив изложител след генерирането на толкова много отпадъци
при осъществяването на тази
дейност?
Изложбите по своя временен
характер не са от най-екологичните маркетингови дейности,
привличайки едновременно стотици изложители на техните
щандове и хиляди посетители
на едно място, време, за един
много кратък период. За щастие изложенията се променят и
развиват. Постоянните усилия
на местата за провеждане, на
организаторите и участниците
към ново мислене при проектирането и организирането показват, че въглеродните отпечатъци могат да бъдат намалени
и материалите могат да бъдат
преосмислени.
Комплексните услуги, които
ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ предлага на
своите дългогодишни клиенти
показва, че устойчивостта може
да бъде внедрена и в стандартното изграждане на щанд - без да
се жертват дизайнът и креативността.

www.fairnet.bg

Нашите най-добри съвети са на Вашето внимание
за екологично чисти панаирни инициативи, за да
добавите предимство пред конкурентите си и да
увеличавате възможността за устойчивост:

1

ПРЕДИ СЪБИТИЕТО
(ИЗЛОЖЕНИЕ, ПАНАИР,
ПРЕДСТАВЯНЕ)
Едно от решенията е намаляване на количеството и/
или качеството на хартиената литература, която да
разпространявате.
Бихте ли могли да използвате по-устойчива рециклирана хартия? Може ли
да е на удобен USB флаш?
Ако обмисляте производство на рекламни сувенири за събития, определете
тяхната стойност, реалистичното количество и
дали те ще останат повече за еднократна употреба.
Маркетинговите техники
се променят и начинът, по
който изложителите „кре-

щят“ за своя продукт или
услуга, се адаптира, за да
отговаря на едни по-устойчиви методи за промоция.
Помислете да съберете
директно информация за
контакти от посетителите си и да им изпратите
вашата брошура след събитието, за да насърчите
устойчивостта и да продължите отношенията си
с тях по електронен път.

2

ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО
Отпадъците, генерирани
по време на изложбените
дни, се натрупват лесно картонени кутии, опаковки,
литература, чаши за кафе
и остатъци от кетъринг
могат да причинят главо-

съдържание от

болие на изложителите и организаторите на събития.
Днес е обичайно да се предлагат различни кошчета за различни материали - използвайте ги и изхвърлете боклука на
правилните места, за да гарантирате, че те могат да
бъдат рециклирани.

оборудване на място, за да избегнете ненужното разпространение.
Доставчиците на устойчиви щандове се стремят да
използват отново и отново
всичко - изберете строители, притежаващи сертификат за качество, което гарантира едно спокойно участие,
когато знаете, че щандът ви
няма да бъде пропилян, след
като шоуто приключи.

ображаеми произведения на
изкуството, при подготовката на вашия щанд, които
могат да бъдат пренаредени
между различните представяния.
Попитайте вашия дизайнер и за по-устойчиви възможности за печат.
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ПАНАИРНОТО
СТРОИТЕЛСТВО
Екологичното планиране на
Вашия щанд не само подкрепя
околната среда, но може да намали разходите Ви. Можете
ли да използвате повторно
компонентите от щанда от
предишни години? Полезният
разговор с вашия панаирен
строител и дизайнер на щанд
ще ви помогне да определите
дали е възможно да намалите
количеството на вложените
материали и конструкция.
Можете да промените позицията си и да подобрите
устойчивостта. Изберете
партньор строител, който
да има отношение към устойчивостта.
ДОСТАВКА И СЪХРАНЕНИЕ
Ако е възможно, опитайте
се да изберете изпълнители
с местни производствени
мощности, с които да намалите свързания с тях въглероден отпечатък и прекомерните разходи за транспорт.
Помолете вашия строител
на щандове да комбинира товари за превоз с други клиенти, за да използва пълния капацитет на камиони и каси,
или помислете за наемане на

МАТЕРИАЛИ
Налични са множество устойчиви материали, включително бамбук, килими на растителна основа, естествени
тъкани и бои на водна основа,
които могат да допринесат
за изграждането на щанд, далеч по-малко вреден за околната среда.
Чрез отдаване под наем или
повторно използване на мебели можете драстично да
намалите излишните количества, които се възпроизвеждат. Дарете нежелани индивидуални елементи, които
сте изработили еднократно,
за благотворителност. Със
сигурност не прахосвайте
използвания мокет - помислете да го вложите, примерно за
да опаковате компоненти на
щанда по време на транспортиране или да го дарите. Той
е в добро състояние след едно
тридневно събитие.
ДИЗАЙН И ГРАФИКА
Опитните дизайнерски експерти могат да ви помогнат дори да създадете въ-

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Когато избирате местоположението на щанда или поръчвате осветление, уточнете с
организатора на събитието
колко естествена светлина
има мястото - прекомерното
осветление на щанда може да
не е необходимо.
Изберете LED опции, които използват много по-малко енергия.
Признаваме, че едно устойчиво и пълноценно участие не
е лесно за реализиране - ако
беше така, всички бихме го
правили.
Малките, рентабилни промени могат да генерират насърчаваща промоция за вашия
бизнес, като същевременно
оставят много по-ярко въздействие върху света около
нас. Ние ще създадем за Вас
щанд, с който можете да се
гордеете, ако поставите
името си.
Свържете се с нас сега, за
да обсъдим следващото Ви
събитие: www.fairnet.bg
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Културните събития като
част от градския живот
Те имат сериозен бизнес потенциал
с голяма добавена стойност
Деница Езекиева

Н

Няма друго средство,
което да мобилизира
ума, въображението
и страстта на хората така,
както го правят изкуството
и културата. Затова и съвсем
не е изненадваща тенденцията от последните няколко
години все повече малките,
средните и големите общини да интегрират културата и фестивалните прояви
в своите стратегии. Да кандидатстват и да търсят допълнително финансиране на
културни събития и институции в градовете. В програмите
им се преплитат творчески
прояви, лекции, дебати, представяния на нови технологии,
разговори за философското измерение на промяната, която
живеем. В резултат на всичко
това се създават общности
от активни граждани.
Културните събития като

част от градския живот бавно, но сигурно изпълняват ролята на съединителна тъкан
между всички наши прояви в
социалния и в личния ни живот.
Културните събития имат и
сериозен бизнес потенциал с
голяма добавена стойност към
обществото. Другата им съществена функция е възникнала преди столетия, но все още
е напълно релевантна – да възпитава, да изгражда отношение не просто към изкуствата,
а към качеството на живота,
и съвсем не на последно място
да учи и опознава другия.
И докато в политическата
и икономическата сфера преминаваме през турбуленции,
в културната, някак смислено, започнаха да се открояват
устойчиви тенденции, да се
пораждат традиции в културния календар, да се търси повече от резултат на продадени

билети и репертоар, който да
забавлява.
КАКВО СЕ СЛУЧИ:
> промениха се нагласите на
публиките да възприемат сферата на културата като монолитна, одържавена система за
налагане на общ вкус и ценности. Създадоха се множество
варианти за сверяване на часовника със световните събития и фестивали, промени се
представата за какво е тук и
какво е навън;
> разбрахме, че пазарът не е
универсален измерител за успех на едно или друго събитие
или фестивал, както и че културният продукт не е точно
продукт и услугата на билета не е само услуга, а активно
включване в жизнения цикъл на
едно изкуство;
> научихме се как може да се
печели от културни събития,
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за да се стигне дотам тази
сфера да е седмата по отчетена печалба в София;
> убедихме се, че огромните
кино- и театрални салони не
могат да бъдат купувани на
безценица и превръщани в хипермаркети, защото въпреки
пазарните правила тези зали
могат, можеха да функционират като културни средища
с по-добър мениджмънт и подългосрочни цели;
> и най-вече научихме се да
разделяме телевизора от потреблението на култура след
едно изследване на обществените нагласи през 2013 година,
което удари в лицето културните оператори в София, казвайки им, че повече от един милион граждани на столицата
са посочили телевизора като
постоянно и единствено средство за културно потребление.
ЗАЩО СА ВАЖНИ И ЗА КАКВО
ПОМАГАТ?
Без да е писано правило качеството на живот в едно
общество не се измерва през
статистиката за достъп до

здраве, а през достъпа до смислена програма от културни събития в градски условия и на
регулярен принцип. Това е причината повечето големи градове в Европа да имат специални финансиращи програми,
обвързани с културния календар на града, нещо, което нашата столица и много други
градове припознаха като практика. Защо има смисъл градът
и държавата да инвестират
в културни събития е широка тема, но, казано накратко,
това е индикация за жизнеността на едно общество.
Често пъти културните календари съдържат както фестивали и събития с висока културна стойност – концерти

В София за кино,
театър, концерти
и културни събития
като цяло домакинствата отделят
три пъти повече
от резултатите на
национално ниво.

на звезди от музиката, театрални гастроли, съвременен
танц или филмови знаменитости и в същото време – фестивали на керамиката, ден на
рибата, празник на лютеницата. Какво е общото между
двете крайности - нуждата
на публиката от включване в
събития в пространствата
на града – сцени, площади, улици и паркове. Защото част от
добавената стойност на културните събития идва с развиването на градската среда.
И в този смисъл, да, можем да
имаме общ знаменател между
лютеницата и джаза. Дори в
историята на българския културен мениджмънт има чудесен пример за организиране на
изключително качествен музикален концерт със спонсорството на производител на
българска лютеница. В тази
връзка можем да погледнем и
цифрите в предлагането на
културни събития и реалния
икономически възход.
Паричният разход на домакинствата за изкуства, културни и творчески индус- >50
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МИРА СТАЛЕВА,
изпълнителен директор на
Международния филмов фестивал
„София филм фест“ и Sofia
Meetings
Какво би променила в създаването на едно филмово
събитие?
> Всеки филм, а и всяко филмово събитие като фестивал
или премиера би трябвало да
започва с маркетинговите
си планове и материали още
на ниво проект. Да създава и
избира само най-добрите и
качествени снимки и визуални
материали. Визуалният език
вече говори на всеки и е ключово да го мислим още от самото
начало.
Ако можеше да избереш
голяма инвестиция в твоята сфера, в какво ще е тя – в
дигитален продукт или във
физическо пространство?
> Бих инвестирала във физическо пространство, в което
публиката да открие отново
нуждата да бъде заедно. Кина,
които връщат усещането за
споделена емоция.

трии нараства за България от
369 лв. през 2017 г. на 377 лв. през
2018 г., или прираст от 2.75%, и
представлява 3.42% през 2017
г. и 3.45% през 2018 г. от всички разходи на домакинствата.
В София паричният разход на
домакинствата за изкуства,
културни и творчески индустрии бележи същата тенденция на нарастване, но с двойно
по-висок обем: 650 лв. през 2017
г. и 670 лв. за 2018 г.
В София за потребление на
кино, театър и концерти и
културни събития като цяло
домакинствата отделят три
пъти повече от резултатите
на национално ниво. Това кореспондира и с наблюденията на
културния сектор, който все
по-често отчита пълни театрални салони, успех на българските филми, добри продажби на българските автори
и т.н. Все пак сред творците
и културните мениджъри има
консенсус, че развитието на
публиките, включително привличането на нови публики от
различна възраст, образователен и социален статус, от
различни райони на града, е от
изключителна важност за подобряването на качеството
на организацията и протичане
на културни събития.
КАКВИ СА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА
УСПЕХ НА ЕДНО КУЛТУРНО
СЪБИТИЕ
А за да се усложни тезата, ще
трябва да се споменат маркетингът и умението да се
привличат публики. В това
число и умението за работа с

Excel, планирането с помощта на action plan, възможност
за създаване на видео- и снимково съдържание в YouTube.
Дори някои културни мениджъри биха започнали от бизнес контакти със спонсори и
опит в писането на проекти
за финансиране от страна на
държавни, общински и международни фондове. Безспорно
повечето организатори залагат на финалните резултати,
които имат значение както за
спонсорите и финансиращите
институции, така и за екипа.
В тези крайни резултати влизат не само броят зрители и
или участници, броят спонсори и партньори, а и броят
на медийните публикации. За
радост на младите културни
мениджъри, които все по-често спестяват функцията на
пиара за сметка на автора на
дигитално съдържание, медиите, отразяващи културни
събития, са все по-малко у нас.
Ето защо организаторите на
културни събития се фокусират върху достигането на
публика основно през фейсбук,
инстаграм и апликации. Дори и
през още по-иновативни средства като специален БИЛЕТ
във формата на кен на щанда
в магазините.
Мира Сталева е изпълнителен директор на
Международния филмов фестивал „София филм фест“
(СФФ) и е част от екипа му
почти от самото създаване.
Тя е културолог по образование.
СФФ е най-големият филмов
фестивал у нас със своите 23
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издания досега, той изпълнява много сериозен ангажимент
в световната филмова и фестивална индустрия – да показва най-новите филми на
млади режисьори – техните
първи или втори филми, и да
им помага в откриването на
копродуценти на бъдещите
им филми. Един от най-важните пазари за копродукции в
региона е Sofia Meetings и при
все че това събитие остава незаслужено в сянката на
огромния фестивал с над 200
филма всяка година и повече от
120 международни гости, той
всъщност е трамплинът към
фестивална и кинокариера на
много от съвременните звезди на европейското кино днес.
СФФ представя и филмово съдържание ежегодно в малки и
големи общини в България, за да
продължава най-трудния процес за всички организатори на
културни фестивали – откриването на публика.
Използвайки богатия си
професионален опит, Мира
Сталева обяснява, че всеки голям фестивал е събитие, което се случва с голяма подкрепа
- това са публичните финанси
на общината, на държавните
финансиращи институции и
на финансиращите програми
на Европейската комисия.
Подготовката на Международния „София филм фест“
изисква целогодишна работа,
свързана с планиране, пътуване из целия свят в търсене
на заглавия и фестивали и уговаряне на гости, понякога дни
преди началото на фестивала.

„Но най-съществена в организацията на фестивала остава
работата с публиката. Всяка
година договаряме огромно
съдържание от филми от цял
свят и се изправяме пред въпроса кой ще бъде техният
зрител в рамките на 20 дни в
София“, разказва Сталева. Тя е
категорична, че всеки добър организатор на събитие на филмовия фестивал трябва да си
дава сметка, че публиката не е
монолитна и до всеки трябва
да се стига по индивидуален
начин.
Фестивалът е разпознаван
имиджово, но всеки от филмите в селекцията е отделна
единица, която сама по себе си
е бранд. Това изисква специално
внимание и грижа към дадената лента, тя да бъде популяризирана сред публиката и потенциалните рекламодатели,
които биха подкрепили премиерата й. „Говорим за арт заглавия, за непознати автори, непознати държави и непознати
проблеми, за които никой не е
чувал. За да можем да създадем
интерес към тях, трябва да
открием онези хора, с интерес
към новите гласове в киното“,
казва Мира Сталева.
Според нея през последните
30 години публиката на аудиовизуални продукции е изгубила основната си платформа,
защото физически изчезнаха
самите кина. „Затова решихме да сменим нещо радикално
в модела досега и преди пет
години създадохме БИЛЕТ –
цветен кен, в който има баркод, с който можеш да >52

БИЛЯНА ПЕТРОВА,
директор на Драматичен театър
Ловеч
Най-важното в работата на
директор на театър?
> Развитието на детската
ни публика. Няма по-важно от
това да спечелиш бъдещите си
зрители. Казвам на актьорите,
че щом децата им повярват,
значи и всички други ще им
повярват.
Ако можеше да избереш
голяма инвестиция в твоята сфера, в какво ще е тя – в
дигитален продукт или във
физическо пространство?
> На този начален етап беше
важно да инвестираме в човешкия фактор - нов актьорски състав, нов административен състав. Със сигурност
комфортът на зрителите
е от съществено значение,
затова съвсем скоро Драматичен театър Ловеч ще има
изцяло подновен салон за петдесетия си юбилеен сезон.
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купиш онлайн билет за всеки
избран от теб филм“, разказва Сталева. Този билет влезе
на места, където не очакваш
да си го купиш. Това бяха рафтовете на магазините и супермаркетите, книжарниците и бутиците. Така открихме
публика, която не можеше да
открием по друг начин. Но работата продължава, защото
въпреки БИЛЕТ трябва да търсим специфичната публика за
всяко заглавие.
КАК СЕ СЪЗДАВАТ КУЛТУРНИ
СЪБИТИЯ В ЕДИН ТЕАТЪР
ИЗВЪН СТОЛИЦАТА
От малко повече от година Биляна Петрова е директор на Драматичен театър
Ловеч. Завършила е режисура
в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.
За този период в почти изоставения театър в областния град има вече 10 нови премиери, има още и потенциал
да се развие в драматичнокуклен с помощта на професионалният тандем Дарко и
Надя Ковачевски – куклени режисьор и сценограф, развива и
„Фестивал на младите в театъра”, има и подкрепата на
местните институции и бизнес. Вероятно съвсем скоро ще
даде началото на детска театрална школа.
Тазгодишното издание на
Фестивала на младите в театъра включва 11 представления в официалната селекция
и паралелна програма с вход
свободен, в която актьорите от трупата изпълняваха
ежедневен флашмоб пред те-

Културните събития като част от
градския живот изпълняват ролята на
съединителна тъкан
между всички наши
прояви в социалния и
в личния ни живот.
атъра. „Всеки ден участваха
в уъркшоп по импровизационен театър с младия унгарски режисьор Марк Тарноки и
направиха сценично четене
с Мария Сапунджиева на пиесата от Жолт Пожгай „Кой се
страхува от вълци“, разказва
с усмивка на удовлетворение
Биляна Петрова. Допълва, че е
изключително впечатлена от
хората, които среща в Ловеч
през тази една година. „Ловеч
е впечатляващо място, място
с традиции, последният паднал под турска власт български град. Всичко това все още
витае във въздуха и се чете
в очите на съвременните
граждани“, разказва Петрова.
Затова и според нея местните
хора са будни и любопитни и
искат техен театър с лице, с
идентичност, свързана с града,
а не просто сцена, на която да
гостуват различни постановки от страната.
Част от заглавията, които Биляна Петрова менажира от една година в Ловеч,
са: „Гераците” под режисурата на актрисата Снежина
Петрова и музиката на Гергана
Димитрова от Квартет „Ева”,
Дамян Тенев, режисьор на пие-

сата на младия немски драматург Волфрам Уоц „Космически
съобщения”, „Майстори” с Елен
Колева в постановката на
Бойко Илиев, „Испанска афера”
на актьора и режисьор Иван
Савов (носител на международни награди за ролята си във
филма на Кристина Грозева и
Петър Вълчанов „Бащата“), комедия на Жорди Гарселан с участието на Калин Врачански. В
сериозното число 10 влизат и
три детски премиери, както и
две документални постановки
– едната за Васил Левски и за
любимия гражданин на Ловеч
- космонавтът Георги Иванов.
„Хората в града ми помогнаха да търсим механизмите за
включване на новите публики,
всичко ставаше постепенно
и с отношение. Изграждането
на сайта ни върви бавно, но
фейсбук страницата ни върши тази работа към момента“, обяснява Петрова. Очаква
скоро да развият и детска театрална школа. „Опитваме да се
свързваме с млади хора, които
работят в София или други големи градове. Тези хора се връщат в събота и неделя и с интерес следят какво се случва с
театъра, интересуват се кога
ще гостуваме в София. С радост мога да кажа, че интереса към театъра го има отново
и даже се разраства”, разказва с
неприкрита гордост младата
директорка. А усилията й скоро
могат да дадат шанс на Ловеч
да се превърне в нова културна и фестивална дестинация,
което още оживи града и ще му
придаде нов облик.
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Събитията
за книги
не са просто
четене
на откъси и
рецензии
Необходима е
атрактивна
концепция,
особено когато
става въпрос за
преводна книга
Десислава Лещарска

М

Милена Ташева
и Александър
Кръстев са хората зад най-голямата онлайн
медия за книги и четене у нас
- AzCheta.com. Тя е създадена
през 2006 г. от Алекс като блог
за книги, а днес вече е онлайн
общност с аудитория от десетки хиляди потребители и
платформа за публикуване на
платф
ревюта, интервюта с авторевют
ри, календар
ка
на книжни събития и др. Двамата партньори
в „Аз чета“
ч
се занимават професионално с организиране на
фесио
събития, свързани с предстасъбит
вяне н
на книги, книгоиздаване,
турне
турнета на автори, благотворителни и социални кампаворит
нии, н
насочени към популяризиране на
н четенето. Александър

има дългогодишен опит в сферата на PR, Мила е работила в
издателства и е отговаряла
за организацията на събития.
СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР
„Всяка седмица в България излизат поне по 100 нови книги. През октомври и ноември много повече, защото е
точно преди зимния Панаир
на книгата и новогодишните празници. Това насищане и огромната конкуренция
на издателските брандове
означават, че един такъв
продукт трябва да се бори с
поне още 4-5 сходни, понякога
почти идентични продукта.
Когато си говорим за такива събития, трябва да имаме
предвид, че аудиторията на-
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АЛЕКСАНДЪР
КРЪСТЕВ И
МИЛЕНА ТАШЕВА
от AzCheta.com

истина е ограничена“, казва
Алекс и добавя, че една от целите му при създаването на
„Аз чета“ преди почти 15 години е да пребори разбирането, че четенето е нещо много
интимно, съкровено и тайно.
„Технологиите и социалните
мрежи променят начина ни на
живот, четенето също може
да е споделено преживяване,
но въпреки това читателите
не посещават много премиери“, споделя той. По думите
му това са двете основни предизвикателства в работата
им: ограничена аудитория, от
една страна, и много голямо
предлагане, от друга. Мила
добавя трето: „Бюджетите
за този тип събития са много ограничени в сравнение с

тези за лайфстайл събития,
понякога са в пъти по-малко.“
Тя казва още, че трябва да се
прави разграничение между
два типа събития, с които се
занимават: организирани от
издателства и тип благотворителни, свързани с каузата
на четенето.
СПЕЧЕЛИ ГИ ОТРАНО
Как се справят с тези предизвикателства? Първо, влагат
големи усилия в работата
по предварителната подготовка - по кампанията около дадено издание много преди самото му представяне.
Предварителната комуникация трябва да задава правилните очаквания, но водещото
да е емоцията, защото чете-

нето и избирането на книга и
автор са емоционален избор.
„Реално немалка част от тази
емоция минава онлайн. Това
дава шанс и на читателите,
които не могат да присъстват, а за останалите може да
означава удължаване на усещането“, посочва Алекс.
Второ - чрез атрактивна
концепция, особено когато
става въпрос за преводна
книга например и авторът не
присъства. „Първата ни работа е да удължим процеса по
комуникация, искаме да сме ангажирали предварително нашата аудитория“, казва Алекс.
Интересът се поддържа и от
специално създадения календар за книжни събития, който
се актуализира всеки ден >56
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на страницата на „Аз чета“. В
началото той е бил за нещата, които се случват в София,
но поради интерес от читатели вече включва събития
от цялата страна.
„Част от подхода е да преобърнем представата за премиера на книга“, посочва Мила.
„Много хора си представят,
че ще отидат някъде, ще стоят един час на стол и някой
ще им чете литературна
критика от два бели листа,
след което актьор ще прочете драматично откъс. Това
все още се случва, особено с
автори от старата генерация, които виждат това като
единствения официален начин. Новите автори са много
отворени към това представянето да има добавена стойност: да е съчетано с изложба
например, да има мултимедия, някакъв интерактивен
елемент. „Разбира се, четенето на откъс, представянето - тези елементи са за-

дължителни“, допълва Алекс
и посочва, че тези решения
са съобразени с аудиторията. Според Мила това, което
липсва в книжните събития в
България, е разграничението
между раздаване на няколко
автографа по време на премиера и събитие - подписване на книга. „Така по време на
премиерата авторът няма
време да й се зарадва, както
и за нетуъркинг. Поради тази
причина е много важно да се
избягва дългото четене на
откъси.“
НЕХУДОЖЕСТВЕНАТА
ЛИТЕРАТУРА ИЗЛИЗА НА
СЦЕНАТА
Голямото раздвижване на нишата на Алекс и Мила идва с
премиерите на нелитературни книги. „Има хора, които не четат поезия и романи,
но имат интереси в дадена
сфера и се интересуват от
определени заглавия.“ За да
илюстрира интереса, който

може да предизвикат такива издания, Мила
дава за пример препълнените зали заради Наталия
Кобилкина или опашките
преди премиерата на Емил
Конрад (Мила уточнява, че
тя и Алекс нямат общо с тях).
За щастие същата посещаемост имат и най-популярните съвременни български
автори като Георги Бърдаров,
Захари Карабашлиев, Георги
Господинов, Мария Лалева и
др., казва още Мила.
Алекс и Мила работят с
Христо Стоичков и издателство „Софтпрес“ по цялата комуникация и турнето
за представянето на автобиографичната „Христо
Стоичков. Историята“. „Това
е най-масовото турне в историята на българските книги.
Тя влиза за 4-и тираж и с него
ще достигне до 70 000 бройки
- прецедент за книга от български автор в този ценови
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сегмент.
Благодарение
на нея много хора,
които не четат художествена и специализирана литература, разбраха за Панаира
на книгата“, разказва Алекс.
По думите му за 1 година от
турнето на книгата легендарният ни футболист се е
срещнал с поне 100 000 души
и е раздал 50 000 автографа,
като подписването понякога е продължавало 4-5 часа, в
които той не е помръдвал от
мястото си. „На събитията
му идваха представители на
три поколения от едно семейство. Той даде един много добър пример, че и спортна зала
може да напълниш с правилната книга“, казва Мила.
По думите й тласък са дали

и новите места
за провеждане на такъв тип събития:
„НДК има голяма заслуга със
създаването на „Перото“.
Преди това изборът беше
библиотека или книжарница, която не е пригодена.
„Гринуич“ е единствената,
пригодена за премиери на книги. А и изборът се допълва от
новите многофункционални
пространства, барове, коуъркинг офиси и др. Тези места
също привлякоха нова аудитория.“
B2B СЪБИТИЯ ЗА КНИГИ:
ВЪЗМОЖНО Е
Макар че Алекс и Мила са неоправдано скромни за заслугите и работата, която вър-

шат, те все пак с гордост
признават, че са първите,
които налагат b2b събитията за книги, както и ексклузивни събития от затворен тип
с покани и такива само за медии. „Да, възможно е да се правят b2b събития за книги в поширокия смисъл на думата“,
казва Алекс. Един път в месеца
агенцията им „Буукмарк“ кани
книжни блогъри на среща, на
която ги запознава с няколко
заглавия, които предстои да
излязат в следващите седмици. „Това са „микроинфлуенсъри“ - защото нямат толкова
много последователи, колкото имат модните блогърки
например, но пък имат много
високо ниво на доверие, когато разказват за дадена книга.“ Мила посочва, че вече се
организират и затворени събития, брънч за журналисти
например, като тази практика е „осиновена“ от лайфстайл
събитията. Всъщност в
деня след разговора ни Алекс
и Мила имат планирано подобно ексклузивно събитие с
покани в столичната резиденция „Тера“ - премиерата
на книгата „Ана“ на живеещата в САЩ Мануела Драганова.
Издателството е „Сиела“ и
екипът му участва повече
от активно в подготовката. „Такива събития са голяма рядкост и ние се гордеем с
него“, казва Мила и признава,
че те не биха били възможни
без постоянните вложения на
време и средства от страна
на големите издателства с
цел да развиват бранша.
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ВИЗИТКА
Даниел Дуков е бивш лекоатлет и треньор. Бил е професионален бегач в САЩ и участник в повече от 45 маратона
в цял свят - личният му
рекорд е 2.18:41 ч. Завършил
е треньорския факултет
на Националната спортна академия (НСА), както и
магистратура по спортен
мениджмънт и организация на спортни състезания.
Организатор е на десетки
различни спортни прояви,
които направиха София столица на спорта миналата
година. Организатор е и на
единствения по рода си у нас
щафетен маратон София
„Екиден маратон“. Еkiden
е термин, който идва от
Япония и е комбинация от
думите „пункт“ (駅) и „предаване“ (伝). Първото Еkiden
състезание било спонсорирано и организирано от Yomiuri
Shimbun, един от петте
национални японски вестника, издаван и досега от найголямата медийна компания в света - Yomiuri Group.
КАК ДА ВДЪХНОВИШ ХОРАТА
ДА ТИЧАТ
Хиляди тичат в големите градове в цял свят, за да победят
не просто другите, но и себе
си в надбягването с времето,
стреса и застоялия начин на
живот. Легендарното бягане
за маратонската победа над
персите днес е вълнуващо
спортно събитие навсякъде
по света.

Маратонът:
Месеци тичане
в EXCEL
По-лесно е да пробягаш 42 километра,
отколкото да организираш голямо
спортно събитие
Ефтика Георгиева
Изглежда по-лесно да пробягаш 42 километра, отколкото да подготвиш и организираш в България голямо
събитие като Софийския маратон, като осигуриш добри
условия както за хиляди любители на бягането, така и
за шепа професионални атлети по улиците на нашата
столица.
Началото на Софийския

маратон е през 1983 година. Организатори тогава са
държавата, БСФС и вестник
„Работническо дело“. В надпреварата се включват представители на спортните
дружества от цялата страна
и много любители на бягането. Но политиката е такава,
че под строй се изкарват на
„Цариградско шосе” войници,
студенти, ученици, работни-
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ци с престилки и служителки
на токчета.
След демократичните промени от 1990 до 2005 година
маратонът се организира с
помощта на Столичната община, която го провежда всяка
година, но без постоянство в
датите и смяната им в последния момент. А се знае, че
подготовката на състезател продължава минимум 2
месеца.
Между 2009 и 2011 година
пък започва промяна на инфраструктурата на София
в централната част и това
прави невъзможно да се проведе дългата дистанция. В тези
три години маратонът е със
сравнително по-къси дистанции от 42 км, а именно между
16 км и 23 км.
През 2012 година в организационният комитет на
Софийския маратон е поканен
Даниел Дуков, който идва с
амбицията да го направи наистина масово и престижно спортно събитие. Това е
и първата година, в която
маратонът има собствен
уебсайт, участниците се регистрират онлайн и се въвежда електронно времеизмерване на дългата дистанция. И
оттогава започва надграждането на организацията, като
всяка година има нещо ново и
по-добро.
И въпреки че Софийският
маратон се провежда само в
един ден през есента, Дуков и
неговият екип стартират с
организацията му почти година преди това. Пробягването

на организаторското трасе е
маркирано със задължителни
контролни пунктове.
КОГА И КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
СПОРТНОТО СЪБИТИЕ
За да се организира едно
спортно състезание от ранг
Софийски маратон, трябва
да се избере постоянна дата,
която да се заложи в календара
на съответната федерация и
да бъде разпознаваема и очаквана от любителите на бягането в страната и в чужбина.
Независимо дали ще бъде бягане, колоездене, плуване или
баскетбол, организаторът
трябва да е наясно с календара
на събитията в този спорт,
дебело подчертава Даниел.
Наблюденията показват,
че в последните години в
България има пренасищане
от организиране на състезания по бягане.
СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА
Всяко състезание трябва
да се провежда по съответния регламент, одобрен от
специалистите в конкретния спорт. При маратона
например е необходимо да
се намери пространство за
старт-финал, където да се
съсредоточат много хора.
Бягането трябва да протече по съответните правила на международната и българската федерация по лека
атлетика. Наложително е
използването на електронна измервателна система
(стартови номера с чипове).
Задължително е да има съдий-

ски апарат, който да следи
провеждането на състезанието, защото, въпреки че
главната цел е спортменска
надпревара, има и участници, които мамят и се опитват да съкратят трасето.
Затова поставяме и пунктове за проверка (чекпойнт) и за
да не бъде дисквалифициран
бегачът, трябва да се премине през всички контролни
пунктове, обяснява Даниел.
От тази година маратон
София получи няколко признания - „Бронзов етикет“
съгласно правилата на IAAF
(Международната федерация
по лека атлетика), сертификат от AIMS (Асоциацията на
средни и дълги шосейни бягания) за качеството на провеждане на състезанието.
Трябва да предложим и
направим безопасно трасе за участниците, да осигурим подкрепителни пунктове с вода и изотонични
напитки, също така е задължително и добро медицинското обслужване на всеки
пети километър по трасето - трябва да разположим
медицински пункт с лекар
и линейка. Трябва да осигурим достатъчен брой обучени доброволци, които да
обслужват необходимите
подкрепителни пунктове.
В последните две години на
маратон София присъства
технически делегат, изпратен от Международната федерация по лека атлетика, за
да инспектира на място дали
Софийският маратон из- >60
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пълнява изискванията, заложени в бронзовия етикет.
СЪГЛАСУВАНЕ С
НЕОБХОДИМИТЕ
ИНСТИТУЦИИ
Когато се избере мястото
на състезанието, трябва да
се съгласува по-рано със съответните институции и
структури по места – градски
транспорт, полиция и охрана,
КАТ, за да се спре движението,
ако състезанието е в градовете. Ако пък се провежда в планината, е необходимо съгласуване с комисиите по горите и
планински спасителни служби.
Има изисквания как трябва да
се информират тези структури и те задължително
трябва да се спазват.
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО
Популяризирането започва
още в началото на годината.
Задължителен е информационен сайт с всички условия за
провеждане на състезанието
- регламент, възрастови групи, дистанции, и всички изисквания, заложени в правилата
на съответната федерация.
Сайтът трябва да е активен
още от началото на годината, тъй като участниците
от чужбина правят по-рано
своите планове в кои маратони да участват през годината, обяснява Даниел. Те трябва да планират разходите си,
да резервират самолетни билети и хотели, да проучат и
интересни места за културен
туризъм в страната.

Изготвя се маркетингова
програма за участие в експо
изложения като във Виена,
Париж, Истанбул, за да бъде
представен Софийският маратон.
Популяризирането чрез българските медии и социалните
мрежи е изключително важно,
тъй като за провеждането на
един градски маратон трябва да е информирана цялата
общественост, не само бегачите. „Медиите също помагат да се разкаже, че това
се прави по един и същ начин
навсякъде в света и че е нормално да се затворят улиците за един ден в годината, за

да се избегне конфронтацията с тези, които са недоволни
от затрудненото придвижване в неделя”, обяснява маратонецът.
Но въпреки ранната подготовка и популяризиране истинско предизвикателство
пред организаторите е да се
планира участието на българите в маратона. Дори и два
месеца преди събитието да
има поставени информационни билбордове - не се генерират повече регистрации за
участие. Затова стартираме
с по-засилена информационна кампания двайсетина дни
преди състезанието и въпре-
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ки това повечето участници
чакат последния момент, когато често вече е технически невъзможно да бъдат регистрирани, обяснява Даниел.
Ние като организатори
трябва да направим някакво
предположение колко участници ще присъстват на събитието, за да предвидим за тях
фланелка, медал, стартов номер-чип. Това е финансов риск.
Тези неща не се купуват от
мол и не се печатат на принтер, а се поръчват на по-ранен етап.
Планирането на броя на
участниците в масово състезание е голямо предизви-

кателство за организаторите. Като например това,
че стартовите номера с
чипове се изпращат за производство в Германия - след
затваряне на регистрацията
има 7 дни за производство и
доставка. В дните преди състезанието все още няма как
да бъдат произведени и раздадени хиляди номера, обяснява организаторът. Макар
че на големите маратони с
повече от 40 000 участници
този производствен процес
е в дните преди маратона,
технологията е много скъпа
и за нас е непосилна, обяснява Даниел.

ЕКИПЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО
One man show е невъзможно
при провеждането на големи
спортни събития, категоричен е Дуков. Има екип, организационен комитет, където
всеки си знае задълженията и
отговорностите – брандинг,
маркетинг, реклама, преговори с партньори, мениджъри
на елитни бегачи и спонсори, набиране на доброволци.
Съществуват много дейности, не просто само да събереш едни хора на едно място,
да стартират и да ги чакаш
да финишират, шегува се ор>62
ганизаторът.
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Подготовката за състезанието - обезопасяване на
трасето, подготвяне на подкрепителните пунктове с напитки и храна, медицински
екипи, съдии, доброволци, съгласуваност с други организации и структури, не може да се
направи без стиковане на дейностите и задълженията на
целия екип, подчертава Дуков.
ФИНАНСИРАНЕ НА
СПОРТНОТО СЪБИТИЕ
В началото на годината се
прави предварително проектобюджет, който включва
всичко необходимо за организацията и провеждането
на събитието като награден
фонд, елитни бегачи, институционни разходи, реклама,
производство на брандинг, логистика и всички други. След
това започва набирането на
тези средства чрез рекламни
пакети до фирми и спонсори.
Масовото събитие си е работа на организатора и той
трябва да намери начин как
да го финансира, категоричен
е Даниел.
Разходите не са малки производството например
на рейс пакетите за участниците – номера, чипове,
фланелки, награден фонд, обслужването и зареждането на
подкрепителните пунктове,
наемането на маси, шатри
и тоалетни и куп други, но
те са планувани в предварителния бюджет и се набират
чрез спонсори и определените
стартови такси. Таксата за
участие в Софийския маратон

е 25 евро, докато в другите
европейски градове е 80, но
пък ние трябва да се съобразим със стандарта на живот
тук, обяснява организаторът.
С тези пари се покриват разходите, които не могат да се
набавят от спонсори. Малко
са компаниите, които откликват с големи суми, и на
практика повечето от дейностите минават на бартер основа – осигуряване на
минерална вода, плодове, изграждане на необходимите
логистични съоръжения за
провеждане на състезанието.
ОТЧИТАНЕ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Резултатите се отчитат
първо по броя на участниците в спортното събитие.
Въпреки че Софийският маратон набра голяма популярност, Даниел продължава да
работи за повече участници
в това вълнуващо състезание, за да станат бегачите
хиляди, както из улиците на
големите европейски градове.
Според него България закъснява с около 15 години с провеждането на подобни грандиозни масови събития, въпреки
че у нас бягането става все
по-популярно и достъпно. Но
все още е на опашката на
Балканите, тъй като например в Скопие стартират 12
хиляди души, в Белград – 10
хиляди, в Букурещ – 15 хиляди,
Атина – 30-40 хиляди. В София
засега пробват сили около 5
хиляди. Според Даниел Дуков
в България все още няма бега-

ческа култура за масово състезание, въпреки че не желае
да прави подобни сравнения.
Хора бягат за здраве в различни райони на столицата
и страната, но нямат смелост да застанат на старта
на такова събитие, макар и на
по-къса дистанция.
В последните години се наблюдава интересът на фирми,
участващи с техни колеги,
които дават отборни регистрации и поемат таксите
за участие, защото политиката им е да насърчават активния и здравословен живот
на своите служители. На маратона тази година е имало
около хиляда участници от 50
компании. Останало е и звено от миналото, ветерани,
любители на бягането, между
50 и 70 години, които бягат
от любов към спорта, а не за
престижно класиране. Броят
на участниците от чужбина
расте - миналата година са
били 500, а сега 900.
Отразяването на спортното събитие в медиите – електронни, печатни и онлайн,
социалните мрежи, също е
важен критерий при отчитането на резултатите. И
то не просто само като брой
публикации, но и като положително отношение към събитието, за да бъде то наистина масово и престижно, да
се развива във времето и да
дарява радостни емоции за
всички участници и жители
на столицата, смята директорът на Софийския маратон
Даниел Дуков.
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myBTL измерва
ефективността
на събития и
кампании
Кои са най-новите технологични
тенденции в организирането
на събития и как могат да
бъдат използвани
Весислава Антонова

Платформата myBTL
представлява иновативна cloud базирана платформа за управление
на BTL (немедийни) кампании
в реално време. "Основната и
добавена стойност е това, че
клиентите получават надеждност в изпълнението на кампаниите си, качествена визия
на всяка активация, бързина на
получаване на резултатите и
детайлен анализ", обяснява управляващият директор на All
Channels Activation Владимир
Стефанов. Той обръща внимание, че натрупването на
данни във времето помага на
клиентите на агенцията да
планират все по-добре предстоящите си кампании, за да
постигнат максимална ефективност. "Това ни дава възможност да оптимизираме и
развиваме огромните BTL екипи, които работят едновременно по различни кампании и
в различни точки в страната",
допълва Стефанов.
С myBTL платформата клиентите успяват да оптимизират разходите си и да успеят в максимална степен да
възвърнат инвестицията си.
С времето в платформата се
натрупват данни, които помагат да се правят допълнителни анализи по отношение
на локации, часови диапазони,
дни от седмицата и други.
"Така успяваме ефективно да
планираме последващи във
времето BTL кампании, отразявайки промените на пазара
по адекватен начин", коментира Стефанов.
>64
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myBTL включва три основни елемента, които си взаимодействат в реално време.
Първият е Desktop App - приложението, с което управлява всички кампании на All
Channels Activation в страната. "Чрез него имаме достъп
до база данни с всички промотъри и супервайзъри, с които
работим. Всеки промотър има
свой профил и средна оценка на
представянето си във времето, като по този начин избираме най-правилните хора за
определена кампания", разказва Владимир Стефанов. Чрез
приложението се планират активностите, оптимизират
се разходите на клиентите
и има постоянен мониторинг
на изпълнението и резултатите. Вторият елемент е
Mobile App, който е инсталиран на телефона на всеки супервайзър и промотър. Те са
длъжни да се live check-ват на
всяка локация при старт на
работата, имат достъп до
графиците си и детайлен чеклист за всяка кампания и ак-

тивация. Така промотърите
получават пълна информация
за продуктите, както и инструкции относно механиката на конкретната промоция.
Приложението изпраща всички отчети от активностите на място – снимки, количествени данни за контакти
и продажби, както и качествена информация за изпълнението на активацията. Третият
елемент е Clients App - интерфейсът, чрез който клиентите наблюдават как протича
всяка кампания. Те бързо се
ориентират къде точно са
активностите, каква е тяхната успеваемост и какви са
коментарите от клиентите
за техните продукти. В този
панел се предоставят на клиентите максимално много
анализи, данни и различни сечения на огромен обем от информация. "Само с няколко клика клиентите ни имат достъп
до детайлни галерии със снимки от всички свои активации
през годините. Не на последно
място, данните в приложение-

то са напълно персонализирани спрямо нуждите и желанията на всеки клиент", разяснява
Стефанов.
Всички данни, които се получават от активностите,
идват директно от точката
на активация и се предоставят от промотърите в реално време. Всеки такъв отчет
минава през няколко качествени, но бързи одобрения. Първо
през супервайзърите на място, след което през регионалните мениджъри и накрая през
BTL мениджърите в офиса, които отговарят за изрядността им. В допълнение, натрупването на данни във времето
спомага за приемствеността
на информацията както при
All Channels Activation, така и
при клиентите на агенцията.
"Ако при наш клиент започне
работа нов служител, той
много бързо може да разбере
какво точно се е случвало в BTL
сектора на компанията през
последните години", обяснява предимствата на myBTL
Владимир Стефанов.
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EventPlus иска
да помага на
организаторите
на събития
Платформата се стреми да
се превърне в електронен
органайзер за събития
Весислава Антонова

С

Създадена преди две
години и половина,
Eventplus.bg е платформа, която свързва всеки,
който организира събитие,
със собствениците на зали,
хотели, оборудване, с доставчиците на необходимите им
услуги. Целта ѝ е да улесни
всички участници в процеса,
така че резултатът от усилията им да е добре организирано събитие, за кратко време
и на по-добра цена.
Онлайн платформата дава
възможност чрез нея да бъдат открити самостоятелни по-малки зали, разнообразни конферентни зали или зали
за тържества и частни събития в хотели, конгресно или
кетъринг оборудване, видеоили фотоуслуги, декорация,
аниматори, сватбени водещи, диджеи.
„Решението ни да създадем такава платформа- >66
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та се роди най-вече от липсата на такъв инструмент за
България. От нашите нужди
като организатори да улесним работата си, да имаме
обобщена информация, събрана на една място. След
което решихме, че това ще е
полезно не само за нас, но можем да разширим услугата и
да съдействаме на доставчиците и най-вече на малките и средните фирми да оптимизират разходите си за
реклама. Половин година покъсно интерес към услугата
проявиха и хотелите като
основен доставчик на събития и добавихме категорията „Ивент център“, обяснява
Ралица Иванова.
Според Иванова EventPlus е
ефективна, защото улеснява
комуникацията между организатори и доставчици на
услуги. „Само с няколко клика посетителите на сайта
откриват подходяща зала,
оборудване или необходим
партньор, за да организират
успешно събитието си“, казва
тя. По думите ѝ платформата предлага на потребителите преди всичко възможността да спестят един от
най-ценните ресурси - време
- като открият бързо подходящия партньор спрямо желаните критерии. Другото полезно е, че сайтът предлага
информацията освен на български също и на английски,
което да разшири потенциалните потребители на информация от него.
Едни от най-ценните ин-

РАЛИЦА
ИВАНОВА
от Eventplus.bg

струменти на платформата
са нейните безплатни филтри за търсене - по местоположение, вид на събитие и
неговата категория, начин на
подреждане на зала и необходим брой места, брой стаи (за
хотелите). Чрез картата по
местоположение ясно се вижда локацията, а чрез street view
потребителите бързо могат
да се пренесат в конкретния
обект и да го разгледат отвътре. Да изчислят разстоянието и посоката при пътуване.
Някои от партньорите
на платформата предоставят допълнителен процент
отстъпка, ако се ползва директната форма на сайта за
запитване.
Обновяването на информацията в сайта става поетапно. „В рамките на две
години предложенията са
над 300. В това число влизат

над 60 хотела, над 250 зали и
още допълващи услуги и техният брой непрекъснато се
увеличава“, обяснява Ралица
Иванова. Основните партньори на EventPlus са хотелите.
Платформата предоставя на доставчиците на услуги собствено място, където
да представят и рекламират
бизнеса си пред профилирана аудитория. Участието е
платено, като вариантите
са три и са описани на сайта.
„Отскоро се появиха платформи, които се опитват да
копират услугите ни, за което
сме много горди и не ги смятаме за конкуренция в никакъв
случай. На този етап преднината, която имаме, и опитът,
който натрупахме, ни дават
безспорно предимство“, коментира Иванова.
Екипът вече е планирал създаване на нов сайт с още подобри функционалности.
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2019
Bulgaria's Leading
Lifestyle Hotel

Êåìïèíñêè Õîòåë Ãðàíä Àðåíà Áàíñêî

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, Бела Виста бистро с автентична българска кухня, 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
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

фонтан, 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
Никола Тодоров.
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

66
24
12

70
66
24

40
60
24

150
180
60

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

125
100
45

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

¢ÁÎÒËÏÔÌ°ÉÑÉÎ
ÓÆÌÕÁËÒHPDLOPHHWLQJVJUDQGDUHQD#NHPSLQVNLFRP
ZZZNHPSLQVNLFRPEDQVNR

v
v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v
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Ðåãíóì Áàíñêî Àïàðò Õîòåë & ÑÏÀ 
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.

преграда 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
партерния етаж в хотела. Всички зали са с пряка дневна
светлина и разполагат с прилежащи пространства 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,
минибар, персонален сейф.

Заведения: Ресторант „Регнум“ предлага изтънчено
меню с традиционна българска и интернационална 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

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

¢ÁÎÒËÏÔÌf¢ÁÎÒËÉ²ÔÖÏÅÏÌu
ÓÆÌUHJQXP#UHJQXPEJ
UHJQXPEJUHJQXPEDQ\DWKHUPDOFRP
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Ãðàíä Õîòåë & ÑÏÀ „Ïðèìîðåö“ 

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 апартаментa, 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-

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. Най-съвременна техника и оборудване: екран, мултимедия,
флипчарт, озвучаване, кабина за превод. Гъвкавост при
предоставяне на допълнителни услуги.
Заведения: Класически ресторант „Приморец“; средиземноморски ресторант „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.

Етаж

Височина

Размери

Площ

Класна
стая

Борд

Гранд Приморец

1

3

23,60/13,00

270

50

60

200

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

Конферентни зали

Обяд/
вечеря

Климатик

Дневна
светлина

Затъмнение

180

100

*

*

*

100
n/a
70
n/a

60
n/a
n/a
n/a

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

Театър Коктейл

¢ÔÑÄÁÒÔÌf¡ÌÆËÒÁÎÅÛÑ¢ÁÓÆÎÂÆÑÄu
ÓÆÌHPDLOLQIR#KRWHOSULPRUHW]EJ
ZZZKRWHOSULPRUHW]EJ
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Õîòåë „Ðèëà“, Áîðîâåö 
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., на западното крило през лятото на
2017 г. и на източното през 2019 г., хотел „Рила“ посреща своите гости в елегантните SUPERIOR и новите
модерни SIGNATURE стаи. Хотелът разполага със 180
SUPERIOR двойни стаи, 38 от които са свързани помежду
си с врата, 100 SUPERIOR семейни стаи, 23 DELUXE апартамента, 5 SUPERIOR мезонета, 116 SIGNATURE двойни
стаи, 2 SIGNATURE апартамента, 2 SIGNATURE мезонета,
1 вицепрезидентски и 1 президентски апартамент.
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
Площ
(кв.м)
„Рила 1“
329
„Рила 2“
267
„Рила 1“ + „Рила 2“
596
„Интернационал“
286
„Захари Зограф“
195
„Ястребец“
55
„Ястребец“ + „Захари Зограф“ 250
„Боровец“
104
„Мусала“
51
„Мусала“ + „Боровец“
155
„Самоков“
53
„Искър“
39

Партер
1-ви
ет.

Капацитет на залите

Конферентни зали

др. Центърът разполага с 9 мултифункционални зали
с 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 Класна Теа- Банкет Коктейл Заседателна Uзала
L x W x H (m) Климатик мултимедия светлина
форма
стая трална
18.8 x 17.5 x 7.4
да
да
да
120
250
150
200
42
36
18.8 x 14.2 x 7.4
да
да
да
108
235
120
150
40
35
31.7 x 18.8 x 7.4
да
да
да
230
700
280
370
80
70
28.3 x 10.1 x 3.1
да
да
да
60
120
36
30
15.5 x 12.6 x 3.1
да
да
не
54
150
60
100
36
29
8.5 x 6.5 x 3.1
да
да
не
12
30
14
12
19.1 x 13.1 x 3.1
да
да
не
150
70
140
36
29
14.2 x 7.3 x 3.1
да
да
да
54
100
40
55
38
44
7.3 x 7 x 3.1
да
да
да
24
50
40
28
23
21.2 x 7.3 x 3.1
да
да
да
66
150
60
100
66
55
15.1 x 3.5 x 3.1
да
не
да
20
20
15
12
10.9 x 3.6 x 3.1
да
не
да
20
20
15
12

¶ÏÓÆÌf±ÉÌÁu¢ÏÑÏÃÆ×
ÓÆÌ    ÕÁËÒ  ULOD#ULODERURYHWVFRP
ZZZULODERURYHWVFRP
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ARTE SPA & PARK HOTEL 
Местоположение: Arte Spa & Park Hotel е най-новият
петзвезден комплекс в SPA столицата на Балканите
- гр. Велинград.
Разположен в подножието на гората, сред дивна гледка и уникална природа. В район с чист въздух и висока
йонизация.
Arte Spa & Park Hotel първо ще Ви грабне със своя кокетен алпийски стил и архитектурна елегантност.

Капацитет на
залите

Настаняване: Arte Spa & Park Hotel, Велинград, разполага със 126 помещения за настаняване. Всички помещения са модерно и комфортно обзаведени. Част от
тях предлагат опция „разделени легла“.
Конферентни зали
Monte - Rosa
Monte
Rosa
Villa Maria

Заведения: Заведенията ще Ви пленят с неповторима атмосфера, разнообразие от напитки и добра
храна. На Ваше разположение са: ресторант, лоби бар,
уиски бар, бар басейн (сезонно).
Конферентен център: Киносалон, зала за обучения
или презентации – решавате Вие!
Квадратура 220 кв.м и правилна форма, без колони и
допълнителни стени, тя дава възможност да осъществите мечтаното от Вас мероприятие.
На Ваше разположение е и бизнес център към залата,
както и необходимата техника – мултимедия, озвучаване, флипчарт и осветление. Залата разполага с капацитет до 200 души.

Площ в м2

Капацитет

Театър

Класна стая

П-форма

Каре

200
70
110
80

200
60
100
50

200
60
100
50

60
30
40
30

60
30
40
30

60
30
40
30

£ÆÌÉÎÄÑÁÅÔÌf¿ÎÅÏÌÁu
ÓÆÌHPDLOLQIR#DUWHKRWHOEJ
ZZZDUWHKRWHOEJ
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Õîòåë „Ïðåìèåð” 

Капацитет на
залите

Местоположение: Хотел „Премиер” се намира в
центъра на старата столица на тихо и спокойно
място, на минути разстояние от историческите забележителности на града, търговската зона и административните институции. Хотелът е подоходящо
място както за бизнес клиенти, така и за семейни
посещения.
Настаняване: Хотелът предлага 8 двойни стаи с
гледка към Стария град, 27 двойни стандартни стаи,
5 студиа със сауна, 2 студиа със сауна и джакузи, 1 панорамно студио. Всяка стая разполага с климатична
система, минибар, високоскоростен Wi-Fi интернет,
бюро, сешоар, кабелна телевизия, телефон с вътрешна и външна линия.
Заведения: Основният ресторант предлага 60 места.
Подходящ е за организиране на работни обяди, семейни тържества, детски рождени дни и др.
Релакс зона: За Вашата отмора и релакс хотелът
предлага топли кабини – сауна и парна баня, топло
Конферентни зали
Царевец
Трапезица
Зали Трапезица + Царевец

Етаж
2
2
2

джакузи и различни видове масажи и терапии.
Бизнес и конференции: Хотелът предлага на своите
бизнес клиенти цялостно качествено обслужване на
мероприятия – настаняване, хранения, кафе-паузи,
организиране на коктейли и професионални кетъринг
услуги. Хотелът разполага с голяма конферентна зала
„Царевец”, заседателна зала „Трапезица”, помещение за
кафе паузи. Преходната врата между конферентната
и заседателната зала дава възможност за тяхното
сливане и увеличаване капацитета им. Конферентните помещения предлагат естествена светлина,
локален контрол на осветлението, тиха настилка, еднакво ясна видимост от всяка точка на залата към позиция лектор, Wi-Fi (безплатно), достъп до скай бар и
открит басейн с панорамна гледка към Старо Търново.
Хотел „Премиер“ осигурява съдействие за наем на конферентна техника - кабини за симултантен превод,
пултове и всичко необходимо за Вашите чуждестранни гости.

Размери в
Площ Подредба Класна UДневна ЗатъмВисочина
ТеаОбяд/
Кокметри (ширина
Климатик
в м2 около маса стая shape трална вечеря тейлна
светлина няване
вм
х дължина)
2.90
8.50 х 12.70
108
40
36-60 40
90
40
90
да
да
да
2.90
5.10 х 7.70
39
20
12
20
30
не
30
да
да
да
2.90
147
60
75
60
130
80
120
да
да
да

ÄÑ£ÆÌÉËÏ³ÛÑÎÏÃÏÔÌf²ÁÃÁ°ÆÎÆÃu
ÓÆÌ*60HPDLOKRWHOSUHPLHU#DEYEJ
ZZZKRWHOSUHPLHUEJFRP

Àëáåíà 
Албена се намира на Северното Черноморие, на 30 км от Варна, в живописна
местност и в непосредствена близост до природен резерват Балтата. Комплексът разполага с над 30 хотела с категория от 3 до 5 звезди.
Конгресен център „Албена“ е част от компания, която вече 50 години успешно
се развива в динамичната среда на туризма в България. Конгресният център се
специализира в организирането на събития от различен мащаб и характер. Неговият задружен и доверен екип е в непрекъсната комуникация с всички специалисти, от които зависи успешното протичане на едно събитие. Специалистите
в екипа са всеотдайни, гъвкави и динамични и с удоволствие ще се погрижат за
всеки един детайл, свързан с Вашата проява. Те гарантират, че Вашето събитие
ще бъде техен приоритет и ще ви спестят сложното планиране и нелеката
координация на многобройни дейности, за да реализират всяка една Ваша идея!

Капацитет на залите

Площ в м2 Височина (м)

Размери (м)

Театър

Класна стая

П-форма

Зала Перуника Хол
700
4,7
47.00 х 15.00
1000
Зали в Маритим Хотел Парадайс Блу 5*
Зала Sea
400
6
23.00 x 17.80
500
250
100
Зала Sky
110
3,6
13.00 x 8.40
132
60
40
Зала Wind
80
3,6
10.00 x 8.00
84
40
30
Зали във Фламинго Гранд Хотел & СПА 5*
Зала Flamingo Grand Hall
290
4,5
24.80 x 11.70
265
200
50
Зала Аra
55
3
16.20 x 8.15
160
70
50
Зала Jaco
132
3
9.30 x 5.90
65
45
35
Зала Corella
87
3
8.20 x 10.60
25
Зала Lori
82
3
8.20 x 10.00
80
50
40
Зали в Хотел Добруджа
Зала Atlantic
600
7
30.00 x 20.00
260
150
80
15
3
9.80 x 5.20
32
Зала Pacific
Зала Dobrudja
5
20
20
20
Други зали в Албена
Мултифункционална Зала Албена
1872
13
52.00 x 36.00
1200
800
500
Зала Laguna Garden и Laguna Beach
140
6
10.00 x 14.00
220
60
50
Зала Malibu
152
5
8.00 x 19.00
150
80
60
Вариете-театър Албена
378
7,3
18.00 x 21.00
800
600
Зала Ralitsa Superior
300
5
20.00 x 15.00
400
350
300
Зала Vita Park
2,5
120
80
40
Зала Sandy Beach
2,5
150
100
50
Зала Orchidea
2,5
120
100
50
Зала Kaliakra Mare
232
4,5
16.00 x 14.50
250
150
80
Зала Kaliakra
200
3
25.00 x 8.00
200
80
Културно-информационен център
300
6
20.00 x 15.00
250
150
100
Общ капацитет на всички зали в Албена (подредени в стил „театър“): 6 500 места

ÃÒ¡ÌÂÆÎÁ¡ÅÍÉÎÉÒÓÑÁÓÉÃÎÁÒÄÑÁÅÁÏÕÉÒ
ÓÆÌHPDLONFHQWHU#DOEHQDEJ

Заседателна маса

Коктейл

600

1000

300
60
50

500
130
80

200

350

-

80

150
-

300
-

1000
160
160
450
280
60
100
150

1500
250
250
1000
350
200
150
250

ÌßÑÒÎÒÎ

“Ôàáðèêà çà õðàíà è òàíöè “Ðàâíèùà” å ìàëúê ñåìååí êîìïëåêñ ñ 19 äâîéíè ñòàè è îáù
êàïàöèòåò äî 70 ëåãëà. Ðàçïîëàãà ñ åêèï îò
20 äóøè, íà êîèòî ìîæå äà ñå äîâåðèòå ïî
âñÿêî âðåìå.
Íàìèðà ñå íà:
27 êì / 40 ìèí. îò Ïëîâäèâ;
167 êì / 2 ÷àñà îò Ñîôèÿ;
1250 ìåòðà íàäìîðñêà âèñî÷èíà â
Çàïàäíèòå Ðîäîïè.

ÈÂÅÍÒ ÄÅÑÒÈÍÀÖÈß

Ïîäõîäÿùà å çà ðàáîòåí òèéìáèëäèíã è çà
ìàëêè êîðïîðàòèâíè ìåðîïðèÿòèÿ, êîèòî èìàò
çà öåë äà ðàç÷óïÿò ñòåðåîòèïèòå, êàòî â ðåçóëòàò ïîëó÷àâàòå ñâåæî è íåòðàäèöèîííî
ñúáèòèå. Íèå, âúâ “Ôàáðèêà çà õðàíà è òàíöè”, ïðàâèì ïëàíèðàíåòî è îðãàíèçèðàíåòî
ëåñíî è áúðçî.

ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÚÒ

Ïðåäëàãàìå åêñêëóçèâåí îë èíêëóçèâ, âêëþ÷âàù õàéâåð îò ñüîìãà, ïðîøóòî, âíîñíè ñèðåíà è äðóãè ïðîäóêòè îò íàé-âèñîê êëàñ.
Õðàíàòà ñå ïðèãîòâÿ èçöÿëî ïðè íàñ, êàòî
âñåêèäíåâíî ïîëó÷àâàìå ïðåñíè è êà÷åñòâåíè ïðîäóêòè.

ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ

Ïðè íàñ ùå íàìåðèòå àíèìàöèÿ è çàáàâëåíèÿ çà öåëèÿ åêèï çà âñåêè ñåçîí. Îò êúíêè íà
ëåä, âúíøíà çîíà ñ òîïëè âàíè è ñàóíà ïðåç
çèìàòà, äî äúëãè ïîõîäè â ïëàíèíàòà, äæèï ñàôàðè, êàðàíå íà ëîäêè è áàñåéí ïðåç ëÿòîòî.
Êàêòî è:
Óúðêøîï ïî ïðèãîòâÿíå íà ïèöà;
Ðàáîòèëíèöà çà øîêîëàäîâè áîíáîíè ñúñ
çàíàÿò÷èéñêè øîêîëàä Ãàéî;
Åäèíñòâåíèòå, êîèòî ðàáîòèì ñ åëåêòðè÷åñêè âåëîñèïåäè Hibike Flyon 10.0;
Òåìàñêàë - èíäèàíñêè ðèòóàë çà äåòîêñ, ìåäèòàöèÿ è ñïëîòÿâàíå íà åêèï;
Ìóçèêàëíî îôîðìëåíèå - öèãóëêà;
Âå÷åðíà çàáàâà è òàíöè êðàé îãúíÿ;
Àíòèñòðåñ òåðàïèÿ è ñïëîòÿâàíå íà åêèï ãðóïîâî ñâèðåíå íà áàðàáàíè Drum circle;
Êàæàðñêî àòåëèå;
Ãðàâèðàíå âúðõó äúðâî;
Óúðêøîï “Áàíèöà”;
Êðîñôèò, éîãà, áàëåò è òàé-÷è òðåíèðîâêè ñ
êâàëèôèöèðàí èíñòðóêòîð;
Ñúîðúæåíèÿ, ïîäõîäÿùè çà åêèïíè èãðè,
ñúñòåçàíèÿ, îáó÷åíèå, íåñòàíäàðòíà ðàáîòíà ñðåäà.

Телефон за резервации: 0895 516 822

ИДЕЯ ЗА НЕТРАДИЦИОННО СЪБИТИЕ
НА СВЕЖО МЯСТО

Íàøè êëèåíòè âå÷å áÿõà: Schoenherr, Netpeak, Solaredge, Kinstellar, Siemens Healthineers,
Intelliways services, Paysafe, Bon Tour, Selena ES, Àñòðà Áèîïëàíò, St6, Solomed, SiteGroundLife

www.fabrikazahranaitanci.com | rawnishta@yahoo.com
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Apollo Golden Sands 

Bulgarian Sun Hotels & Resorts

Капацитет на залите

Местоположение: Разположен в древната и защитена
гора на Природен парк „Златни пясъци“, с изглед към
черноморското крайбрежие, хотел Apollo 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, мини
бар, собствена тераса с възхитителна гледка, както
и високоскоростна интернет връзка, борд Ultra All
Inclusive.
Заведения: Основен ресторант Demeter, лоби бар, бар
на басейна, нощен бар Apollo.
Развлечения: Фитнес център, вътрешен басейн
Ниво
-1
0
1

Конферентни зали Площ в м2 Размери в м

със сауна и парна баня, два външни басейна (един
от които с пързалки), Aphrodite Beauty Spa & Health
Clinic, дневна и вечерна анимация, спортна програма,
многофункционално игрище, нощен бар Apollo, частен
плаж+транспорт (01.06- 15.09.2020)
Бизнес, тиймбилдинги и конференции: Конгресният
център на хотела предлага шест конферентни зали,
сред които мултифункционална зала с капацитет до
500 души. За организация на бизнес и частни събития
е на разположение луксозна зала Dionysus с открита
тераса. Ресторантът 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

Eos

580

38.4 x 15.1

-

500

400

Рецепция Заседание
520

-

U форма
-

Окръжност
-

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

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

-

-

««¨ÌÁÓÎÉÐàÒÛ×É£ÁÑÎÁ¢ÛÌÄÁÑÉà
ÓÆÌHPDLOUHVHUYDWLRQV#KHOLRVVSDFRP
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Êîðïîðàòèâíî ñúáèòèå ñúñ ñòèë
Освен място за първокласно настаняване, кулинарни
приключения, винени дегустации и спа преживявания
Zornitza Family Estate Relais & Châteaux край Мелник се
превръща във все по-търсена локация за корпоративни събития. Защото във всяко събитие трябва да има
стил, изпипване на детайлите и задоволяване на индивидуалните предпочитания на всеки клиент.
Така, както правим това за вас в Zornitza Family Estate
Relais & Châteaux.
Корпоративното парти в Zornitza Family Estate Relais
& Châteaux е едно различно преживяване – сред природата, далеч от градската среда. Независимо дали става
дума за обучение, тиймбилдинг, представяне на нов
продукт или бизнес среща, екипът ни е готов да задоволи нуждите на гостите и да предложи индивидуален
подход. Мероприятията за групи от 15 до 25 души се
провеждат в дегустационната на имението, която

разполага с безжичен интернет, флипчарт и голям екран, към който може да се свърже компютър. Ще ви
предложим няколко варианта за менюта за обяд, вечеря и кафе паузи. Ще поставим нестандартно начало
на вашия бизнес ден – с апетитна домашна закуска, и
елегантен финал – в топлите басейни на имението, с
тероарните терапии в ZOMA body & soul и с винена дегустация.
Петстепенна дегустационна вечеря, барбекю на открито и пикник сред лозята са сред най-търсените предложения сред участниците в бизнес събития в имението.
Разходка по екопътека Мелник - Рожен по хребета на
пясъчните пирамиди, посещение на Роженския манастир, обяд край водопад, разходка с колело или рафтинг
идеално ще допълнят програмата на вашето събитие.
Ако ви трябва гид, ние сме насреща! А за финал – полет
с балон над Zornitza Family Estate Relais & Châteaux.

ZZZ]RUQLW]DHVWDWHFRPVDOHV#]RUQLW]DHVWDWHFRPÓÆÌ
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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.
Настаняване: Разнообразие от 325 просторни
делукс, супериор, екзекютив стаи и апартаменти с
паркова и морска гледка.
Конференции: С капацитет 1400 места в 11
модерни зали, хотел ИНТЕРНАЦИОНАЛ е домакин
на над 100 водещи събития годишно. Залите са
обединени от широко конферентно лоби - удобна

Капацитет на залите

Конферентни зали

Етаж

зона за кафе-паузи, приеми и изложби. Комплексът
разполага с голяма амфитеатрална зала, мултифункционална бална зала и ВИП заседателна зала
за срещи от най-високо ниво, разположена в
„Екзекютив лаундж“ на 17-ия етаж.
Заведения: Комфортен бюфет ресторант, 2
стилни алакартни ресторанта, 24/7 казино с розов
бар, лоби бар и удобен нощен бар за афтър парти.
Развлечения: Уникални възможности за забавление,
включително елегантно казино, екзекютив лаундж,
инфинити басейн, СПА център с топъл вътрешен
басейн, нощен бар, търговски център и др.

Клима- Дневна ЗатъмВисочина Размери в Площ Подредба Класна UТеа- Обяд/ КокКабаре
тик светлина няване
в метри
метри
в кв.м около маса стая Shape тър вечеря тейл
3.6
29 х 20
580
80
230
62
600
320
350
240
да
да
да

Бална зала „Белини“

2

Амфитеатрална зала „Импресия“

2

4.5

31 х 16

496

-

-

-

380

-

-

-

да

-

да

„Хармония“

2

3

13 х 10

130

40

50

32

110

40

50

30

да

да

да

„Ария“

2

3

11.8 х 10

118

40

60

30

96

40

50

34

да

да

да

„Минор“

2

3

13.3 х 7

93

20

28

16

36

36

50

26

да

да

да

„Темпо“

2

3

12 х 6.6

80

20

28

18

36

36

50

26

да

да

да

„Нота“

2

3

15.8 х 5.6

89

24

36

24

70

48

55

36

да

да

да

„Мажор“

2

3

13.2 х 5.6

74

24

36

24

40

36

40

26

да

да

да

„Форте“

2

3

8.8 х 5.6

50

12

8

10

33

-

-

-

да

-

да

„Пиано“

2

3

5.8 х 4.5

26

6

-

6

-

-

-

-

да

-

да

ВИП заседателна зала

17

4.4

11.5 х 2.7

31

14

-

-

-

-

-

-

да

да

да

Изложбени площи

2

-

-

700

-

-

-

-

-

420

-

да

не

-

Бюфет ресторант

2

2.7

39.30 x 17.70

706

-

-

-

-

350

-

-

да

да

-

А ла карт ресторант

2

2.7

14.8x12.5

185

-

-

-

-

65

-

-

да

да

-

Екзекютив Лаундж

17

4.4

16.4x8.7

142,7

-

-

-

-

-

50

-

да

да

-

Екзекютив ресторант

17

4.4

9.8x8.3

81

-

-

-

-

30

-

-

да

да

-

«ÑÁÊÂÑÆÇÎÁÁÌÆà¨ÌÁÓÎÉÐàÒÛ×É£ÁÑÎÁ¢ÛÌÄÁÑÉà
ÓÆÌÆÕÏÎÉÕÁËÒVDOHV#LQWHUKFFRP
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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
4.65

25/25

630

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.

Дневна
ПодредЗатъмКок- Кабаре КлимаКласна U фор- ТеасветВечеря
ба около
няване
тейлна стил
тик
стая
ма трална
лина
маса
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

°ÑÁÃÆ×ËÃf¦ÈÆÑÏÓÏu
ÓÆÌHPDLOUHVHUYDWLRQVSUDYHWV#WWVEJÍÁÑËÆÓÉÎÄÉÐÑÏÅÁÇÂÉÓÆÌHPDLOVDOHVSUDYHWV#WWVEJ
KWWSVZZZIDFHERRNFRP5,83UDYHWV5HVRUWZZZULXSUDYHWVEJ
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Капацитет на залите

Местоположение: Петзвездният „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 административните, 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
Конферентни зали Етаж Височина
вм
„София“
2
3
„Триадица“ 1+2

1

3

„Триадица“ 2
„Триадица“ 1
„Сердика“
„Средец“

1
1
1
2

3
3
3
3

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: Отскоро, „Гранд хотел
София“ кани организаторите на събития на уникална виртуална 3D разходка из конферентните зали.
Специално изработена платформа на уебсайта на
хотела позволява на всеки да променя подреждането на всяка зала спрямо индувидуалните изисквания.
Идеята зад платформата е да спести време и да
улесни постигането на специфичните цели на различни видове срещи и мероприятия. Планирайте и
визуализирайте събитието без обичайното напрежение и без дори да напускате офиса си. Насладете
се на тази творческа разходка.

Размери Площ Заседа- Класна U-shape Театър ГалаКок- Кабаре
Дневна Затъмвм
в м2 телна зала стая
вечеря тейл стил Климатик светлина няване
13.5 x 23
310
80
90
70
180
180
220
70
да
да
да
23.2 x 15.2 265
70
80
66
150
140
190
60
да
да
да
x 8.3
12 x 15
180
40
55
36
80
60
100
40
да
да
да
10.2 x 8.3
85
30
30
25
70
40
70
32
да
да
да
5 x 9.6
48
30
30
25
40
30
40
24
да
да
да
5x5
25
15
12
12
20
n/a
n/a
n/a
да
да
да

²ÏÕÉàÔÌfÄÆÎ¤ÔÑËÏu
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Ãðàíä õîòåë Ìèëåíèóì Ñîôèÿ
Местоположение: 32-етажният петзвезден „Гранд
хотел Милениум София“ се намира в сърцето на града,
лесно достъпен с метро, в непосредствена близост до
парк и Националния дворец на културата.
Настаняване: Хотелът предлага 400 изключителни
стаи и апартаменти, разкриващи впечатляваща гледка, 10 изключителни ресторанта и барове с ексклузивен интериор и различни вкусови преживявания. За спокойствието и вътрешната хармония на гостите ще
се погрижи модерният спа център, предлагащ басейн с
хидромасажна част, термална зона и три уникални по

Капацитет на залите

Конферентни зали
Бална зала „Милениум Гранд“
Зала „Милениум Гранд“ 1
Зала „Милениум Гранд“ 2
Зала „Милениум Гранд“ 3
Зала „Колумб“
Зала „Колумб“ 1
Зала „Колумб“ 2
Зала „Нютон“
Зала „Айнщайн“
Зала „Айнщайн“ 1
Зала „Айнщайн“ 2
Зала „Мария Кюри“
Зала „Да Винчи“
Зала „Да Винчи“ 1
Зала „Да Винчи“ 2
Зала „Микеланджело“
Зала „Шекспир“
Зала „Моцарт“

в
Етаж Размери
метри
4
40.1 x 19.1
4
12.9 x 17.4
4 12.9 x 17.4
4 14.4 x 18.8
4
9.1 x 13.2
4
9.1 x 6.7
4
9.1 x 6.7
4
9 x 19
4 12.3 x 21.1
4 12.2 x 11.9
4
12.2 x 9.1
4
5.9 x 7.5
5 9.7 x 25.90
5
9.7 x 13.4
5 9.7 x 12.60
5 7.40 x 15.6
6
13.8 x 19.7
6
13.2x 12.9



рода си индивидуални спа апартамента.
Конферентни услуги: Millennium Milestone конгресен център e разположен на 3 етажа и може да приеме до 2000 души в зависимост от подреждането на
залите. Всички конферентни и банкетни зали са оборудвани на най-високо технологично ниво, като основен акцент са две от тях, които предлагат достъп
на естествена светлина директно от стъкления им
покрив. Хотелът ще разполага и с невероятна зала за
ексклузивни събития до 50 души, намираща се на 32-ри
етаж с 360-градусова панорамна гледка и тераса.

Площ Заседател- Класна
ПОбяд/
Кабаре
Дневна Затъмв м2 на маса
стая Форма Театър вечеря Коктейл стил Климатик светлина няване
765
300
450
250
700
360
700
270
да
да
да
225
110
150
100
230
120
230
90
да
да
да
225
110
150
100
230
120
230
90
да
не
да
270
110
150
100
230
120
230
90
да
не
да
120
70
80
60
120
60
120
50
да
да
да
60
35
40
30
60
30
60
25
да
да
да
60
35
40
30
60
30
60
25
да
да
да
170
90
90
80
150
90
150
70
да
да
да
260
110
150
100
230
120
230
90
да
не
да
145
70
80
60
120
60
120
50
да
не
да
110
70
80
60
120
60
120
50
да
не
да
44
25
20
20
35
20
15
да
да
да
250
120
150
110
230
120
240
100
да
да
да
130
70
80
60
120
60
120
50
да
да
да
120
70
80
60
120
60
120
50
да
да
да
115
60
70
50
110
50
110
40
да
да
да
270
110
150
100
230
120
230
90
да
да
да
170
90
90
80
150
90
150
70
да
да
да
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съдържание от

КОМПАНИЯТА

„Букинг Експо“ EООД e
водеща международна
компания, специализирана в туроператорската
дейност, в частност организиране на посещения
и участие на всички възможни събития, свързани с бизнеса.
Компанията извършва търговска дейност с
туристически продукти
и услуги на база валиден
лиценз за туроператорска дейност с номер РК01-7314.

„Букинг Експо“ налага
високи стандарти
в организирането
на бизнес пътувания
Онлайн платформа предлага пълен
пакет услуги и индивидуален подход

Р

Ръководите и развивате бизнес или
се фокусирате върху собственото си
кариерно развитие? В такъв случай е
твърде вероятно честите пътувания до различни страни да са нещо обичайно за вас.
В резултат на това бе обособена нова ниша,
обединяваща традиционното търсене на самолетни билети и хотели със събития като
изложения и конференции. Предлагат се комбинирани пакети, включващи полети, трансфери, настаняване в оптимално подбран хотел,
посещение на събитието и други активности. Висококачествените услуги в тази област обикновено се свързват с дейността
на „Букинг Експо“.
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА УСЛУГА
ПРЕМАХВА РИСКА ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ
Компанията не е типичният туроператор
- онлайн базираната платформа на „Букинг
Експо“ е комплексна система с удобен интерфейс, която предлага най-подходящото настаняване в хотели, а цените на услугите са
между 10% и 40% по-изгодни спрямо всички останали възможности на пазара.
Всяка година се организират над 15 000 събития в световен мащаб. „Букинг Експо“ предоставя възможност за избор между всички

тях без изключение. Когато конкретно събитие бъде зададено като основен параметър
за търсене, алгоритъмът предоставя избор
от подходящи хотели в близост до мястото
на събитието.
УМНИ РЕШЕНИЯ И ЕКСПЕРТЕН ПОДХОД
Компанията предлага пълен пакет от услуги,
свързани с посещения на изложения, конференции, панаири, конвенции и бизнес срещи, както
и ваканционни и тиймбилдинг събития в цял
свят. Принципът на работа е прост - индивидуален подход към всеки клиент.
Онлайн базираната платформа е достъпна
на 11 езика: български, английски, немски, френски, испански, португалски, руски, китайски,
корейски, индонезийски и японски.
ДОСТЪП ДО НАД 700 000 ХОТЕЛА
С НАТИСКАНЕТО НА ЕДИН БУТОН
Основно предимство на платформата е интегрираната резервационна система, работеща съвместно с някои от най-влиятелните
онлайн базирани доставчици на услуги като
Travel Port, Expedia и Hotelbeds. На практика
това дава на всички клиенти на „Букинг Експо“
мигновен достъп до избор от над 700 000
хотела.
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Капацитет на залите

Местоположение: Хилтън София е разположен в
сърцето на столицата, в непосредствена близост до
Националния дворец на културата и Южния парк.
Настаняване: Хотелът разполага с 245 модерно
оборудвани стаи, в това число 16 апартамента и
просторен президентски апартамент. Гостите могат да се насладят на релаксираща вана, легендарните легла Hilton Serenity и удобен работен кът. Екзекютив стаите предлагат великолепна гледка към
града или планината, както и достъп до ВИП салона
на хотела.
Бизнес и конференции: За малки срещи и семинари Хилтън София разполага със 7 мултифункционални
Конферентни зали
„Мусала“ I / II
„Мусала“ I & II
„Перелик“
„Рожен“
„Вихрен“ I & II
„Алеко“ I & II
„Вежен“

Етаж
Mezzanine
Mezzanine
Mezzanine
Mezzanine
Mezzanine
Mezzanine
Mezzanine

зали с капацитет до 50 гости. Бална зала „Мусала“ е
домакин на събития с до 300 гости, може да бъде разделена на две чрез шумоизолираща стена и разполага
с просторно фоайе за коктейли и кафе паузи. Всички
зали са разположени на един етаж, с пряк достъп до
слънчева светлина и съвременно техническо оборудване. Конгресният център се допълва от уникален
стъклен атриум за събития с до 300 гости и открити
тераси с изглед към Южния парк.
Заведения: Ресторант „Сезони“ е точното място
за здравословна закуска, изискана вечеря или неделен
брънч. Artists Bar ще ви изненада с впечатляваща селекция от ястия и авторски коктейли.

Височина Размери Площ Подредба Класна UТеа- Обяд/ Коктейлв метри в метри в м2 около маса стая shape трална вечеря
на
5
11.5/12
138
28
65
40
150
70
120
5
23/12
276
140
70
300
170
250
2.8
3.2/4.8 15.36
8
2.8
6.6/7.6 50.16
20
20
22
40
18
25
2.8
7.6/6.6 50.16
28
30
24
50
30
30
2.8
7.6/6.6 50.16
28
30
24
50
30
30
2.8
3.8/7.5 28.54
16
10
20
12
10

Кабаре
стил
54
120

24
24

²ÏÕÉàÂÔÌf¢ÛÌÄÁÑÉàu
ÏÓÅÆÌfÆÑÏÐÑÉàÓÉàuÓÆÌHPDLOVRILDHYHQWV#KLOWRQFRP
ÏÓÅÆÌf±ÆÈÆÑÃÁ×ÉÉuÓÆÌHPDLOVRILDUHVHUYDWLRQV#KLOWRQFRP
ZZZVRILDKLOWRQFRP

ЗатъмКлимаДневна
няване
тик
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Travel Cocktails 
Travel Cocktails е първият в България пътуващ коктейл
бар, създаден от най-добрия миксолог за 2018 г. - Павел
Памукчиев. Реставрираната ретро каравана е оборудвана като модерен бар, притежаващ всички удобства,
за да може да предложи цялостно обслужване на Вашето събитие.
Фокусът на Travel Cocktails е върху коктейлите и обслужването на световно ниво независимо от мястото. Заедно с това екипът подхожда индивидуално
към всеки свой клиент и партньор в зависимост от
нуждите и концепцията на събитието. Също така
опитните бармани с радост ще Ви консултират относно най-подходящите напитки за Вашия ивент или
ще изготвят авторско коктейлно меню според сезона,
локацията и броя гости.
Елегантният стил на караваната на Travel Cocktails я
прави подходяща за всякакъв тип мероприятия. А за
да отговаря на визията на събитието, можете да предадете Вашето послание чрез брандиране на мобилния
бар.

WUDYHOFRFNWDLOVFRP
ZZZLQVWDJUDPFRPWUDYHOBFRFNWDLOV
ZZZIDFHERRNFRP7UDYHO&RFNWDLOV&DUDYDQ%DU
LQIR#WUDYHOFRFNWDLOVFRP
ÓÆÌ
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Holiday Inn® Ñîôèÿ 
Местоположение: Holiday Inn® София се намира само на 200 м от метростанция „Бизнес парк“,
която осигурява бърз достъп до центъра на града,
летище София и всички основни бизнес и развлекателни обекти.
Настаняване: Holiday Inn® София предлага 130 луксозни и просторни стаи, включително бизнес клас и
апартаменти, които предлагат спиращи дъха гледки
към величествената Витоша. Всички гости получават безплатен достъп до високоскоростен интернет, както и до невероятния Esprit Fitness & Spa клуб.

Капацитет на залите

Бизнес и конференции: Holiday Inn® София е един от
малкото хотели, предлагащи последно поколение ауВисочина Размери
Конферентни
Етаж
в метри в метри
зали
Витоша Суит
1
3,25
28.5х11
Витоша 1
1
3,25
14.30х11
Витоша 2
1
3,25
14.20х11
Пирин
1
3,25
7.60х7.90
Рила
1
3,25
12х5.7
Балкан
1
3,25
8x8.10
Родопи
1
3,25
7.70x6.70
Сакар
1
3,25
7.8x3.6
Осогово
1
3,25
7.8x3.6
Хемус
1
3,25
7.8x3.6
Верила
Партер
3
7.55x5.85

дио-визуална техника. Конферентен и банкетен център Academy е оборудван с най-новите технологии,
за да гарантира, че организаторите и посетителите
споделят едно наистина незабравимо преживяване!
Разполагаме с най-бързата интернет връзка в страната и 11 различни по големина зали, разположени
върху над 1000 кв. м площ с гъвкаво предназначение.
Заведения: Петзвездният хотел Holiday Inn София
предлага разнообразни гурме възможности за вечеря от сезонни a la carte менюта или качествени и семпли предложения, сервирани в нашия бар, до огромно
разнообразие от тематични менюта с вкусни ястия
за обяд и вечеря.

Площ Заседателна Класна UТеаОбяд/
КокКабаре
Климатик
в м2
зала
стая shape трална вечеря тейлна стил
297,4
80
150
90
300
230
275
120
Да
157,3
32
80
40
144
90
150
56
Да
156,2
28
70
32
132
90
125
48
Да
59,9
18
26
18
48
n/a
n/a
21
Да
68,63
20
30
28
48
n/a
n/a
28
Да
65,89
20
40
28
48
n/a
n/a
28
Да
51,6
14
20
16
40
n/a
n/a
28
Да
28,15
10
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Да
28,15
10
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Да
28,15
10
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Да
44,3
22
n/a
n/a
n/a
22
n/a
n/a
Да

²ÏÕÉàÂÔÌf¡ÌÆËÒÁÎÅÛÑÁÌÉÎÏÃu
ÓÆÌ
ZZZKLVRILDKRWHOFRP

Дневна
светлина
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Да

Затъмняване
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
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Villa Yustina Winery & Yustina Villas
Местоположение: Вила Юстина е разположена в
полите на Родопската Яка, в село Устина на 25 км от
Пловдив и 130 от София. 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: Новоизградените Yustina Villas разполагат с хотел и 4 къщи за гости. Капацитетът е за настаняване на 80 души в 26 двойни стаи и 8 апартамента.
Ресторантът може да приеме 120 гости, предлагайки
гурме удоволствия и чисти храни от собствената
ферма. 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.
Винен туризъм: Специално подготвеният екип
посреща гости на български, английски и френски език. В
избата ще откриете всичко за вашето събитие, от ба-

зови 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. 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, 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.
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