На 13, 14 и 15 март 2020 г., в Интер Експо
Център ще се проведе Bulgaria Sports & Wellness
Show (BSWS) – най-голямото В2В и В2С
изложение и фестивал на спорта и активния
начин на живот, правени до момента у нас. В
продължение на три дни, над 7000 посетители,
от които над 700 професионалисти –
персонални и фитнес треньори, собственици и
управители на фитнес клубове, магазини за
спортни стоки и оборудване, хотелиери и други
ще се запознаят с новостите в спортната
екипировка, оборудване, хранене, както и услуги
и програми за здравословния начин на живот.

Какво е Bulgaria Sports & Wellness
Show
Най-голямото В2В и В2С изложение
в бранша

Десетки фирми и брандове ще запознаят
аудиторията с техните продукти и услуги, по
модел на някои от най-добрите подобни
изложения в тази област в света – FIBO и ISPO в
Германия, Olympia Expo и Arnold Sports Festival в
САЩ, FIWE в Полша и много други.
Амбицията на организаторите е да съберат на
едно място всички утвърдени вносители и
производители на спортни стоки и екипировка,
които да представят новостите в тяхната област.
В рамките на изложението ще бъдат представени
също спортна и кежуъл мода, храни и
хранителни добавки, тренировъчни и хранителни
програми, спа и уелнес услуги и други.

Бързо раздвижване в Muscle Beach

За първи път у нас ще бъде изградена реплика на
прочутия Muscle Beach във Венис, Лос
Анджелис. Всеки от посетителите ще има
възможност да присъства на открити тренировки
на някои от най-изявените силови атлети у нас,
да почерпи информация „от извора“ и ако реши –
сам да демонстрира формата си.
Кросфит и стрийт фитнес площадки ще допълнят
възможностите, посетителите да се включат
активно в събитието и да предизвикат себе си.

Една добра кауза
Според данни на различни източници, делът на българите, практикуващи редовно някакъв
спорт, е едва два процента, а цели 68% заявяват, че никога не участват в спортни дейности.
За сметка на това в България (заедно с Латвия) продължителността на живота е най-ниска
от целия Европейски съюз.
С Bulgaria Sports & Wellness Show, ние си поставяме за цел да променим тези данни в поблагоприятна посока. Дори да успеем само с по един процент в следващите 2-3 години,
усилието ще си е заслужавало – за нас, нашите изложители и партньори.

RE:ACTIVE – семинарът на BSWS 2020
RE:ACTIVE е откритият семинар на Bulgaria Sports & Wellness Show. В него ще се включат
над 40 лектора и посланици на събитието – световни и европейски шампиони, експерти в
храненето и рехабилитацията, специалисти по дигитален маркетинг, журналисти и спортни
инфлуенсъри.
На сцената в залата, посетителите ще видят и чуят вдъхновяващи истории за спортни
успехи, ще получат съвети за здравословно хранене и тренировки, ще научат за последните
тенденции в инвестициите, управлението и маркетинга на спортни обекти.
Лекционната част ще бъде съчетана с открити тренировки и демонстрации на различни
спортове.
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Посетителите на Bulgaria Sports & Wellness Show ще могат не само да наблюдават, но и
активно да се включват в различни състезания, да задават въпроси на лекторите, да се
снимат с любимите си спортисти, да тестват оборудване и екипировка.
Доза мотивация с „Голямата среща на българските шампиони“
За първи път, събрани на едно място, по време на изложението ще бъдат представени много
от най-изявените български спортисти, както и техните спортове. В серия от интервюта на
сцената, те ще споделят за трудностите, през които са преминали, какви са били
предизвикателствата по пътя към шампионската титла, какво ги движи и мотивира да
успяват.
Информация от извора
Как правилно да планираме тренировъчния и хранителния си режими? Как да подберем
екипировката си? Защо е важно тренировките да се съчетават с добро възстановяване? –
това са само част от въпросите, на които ще отговорят експертите – нутриционисти,
рехабилитатори, фитнес треньори и др.
Здравословният и активен начин на живот ще бъдат застъпени и чрез серия от
специализирани лекции в тази насока.
Специално за професионалната аудитория от инвеститори и мениджъри, в семинарната
програма ще има лекции и дискусии, свързани с тенденциите в инвестициите, управлението
и маркетинга на спортни, спа и уелнес обекти.
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Защо да участвате
Предвид аудиторията, Bulgaria Sports & Wellness Show 2020 е отлична възможност:
•

да лансирате на пазара нов продукт, услуга, колекция или модел.

•

да срещнете потенциални клиенти, които са тук специално, за да търсят определени
продукти или решения.

•

да затвърдите имиджа и позициите си на пазарен лидер.

•

да създадете много нови контакти със специалисти и инвеститори – фитнес
инструктори, рехабилитатори, собственици и управители на спортни и фитнес зали,
дистрибутори и търговци на дребно на спортни стоки и оборудване, хотелиери и др.

•

да стартирате или завършите подобаващо промоция, томбола или игра с публиката.

•

да демонстрирате Вашата ангажираност към индустрията.

•

да го използвате като трамплин за други Ваши маркетингови активности.

•

да срещнете и започнете бизнес с колеги-изложители.

•

да заздравите отношенията си с настоящи клиенти.

Профил на посетителите
• Спортисти, любители на спорта и здравословния начин на живот (70%)
• Търговци на дребно, собственици и управители на фитнес зали, хотелиери (5%)
• Професионалисти: фитнес и персонални треньори, рехабилитатори и др. (10%)
• Производители и вносители на спортна екипировка и оборудване (5%)
• Други (10%)

За нас

Повече от 15 години, ние се занимаваме с

големи международни вериги, като Marriott,

организирането на различни събития –

Hilton, Accor, InterContinental, Hyatt, Wyhdham

конференции, обучения, изложения и др. Едно

и други: www.HTIF.eu. Освен това, в

от знаковите ни събития е Хотелския форум –

продължение на пет години, ние бяхме

най-голямата среща на собственици и

партньор за България на един от най-

мениджъри на хотели у нас, в която през

реномираните организатори на изложения в

годините участваха директори в почти всички

света (вкл. FIBO), Reed Exhibitions.

За запитвания във връзка с Bulgaria Sports & Wellness Show
Георги Дучев – Директор събитие:
Ива Георгиева – Директор „Бизнес развитие“:
Росица Павлова – Консултант „Ключови клиенти“:
Спас Йоневски – Консултант „Ключови клиенти“:

+359 888 436 403
+359 889 203 606
+359 884 351 431
+359 886 333 848

Email: info@bsws.bg
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