ПОКАНА ИЗЛОЖИТЕЛ
Между 18 и 20 юни, в хотел Маринела София, ще се проведе Bulgaria Sports & Wellness Show 2021.
Дългоочакваните нови дати и локация на форума са вече факт, а подготовката тече с пълна сила. Поцентрална локация, по-интересна програма, повече възможности за делови контакти.

Какво е Bulgaria Sports & Wellness Show
Еднодневна професионална
конференция, в която инвеститори, фитнес
специалисти и доставчици ще обсъдят найважните тенденции, предизвикателства и
възможности в бизнеса.
Двудневен семинар, в който топ атлети и
специалисти ще споделят опит и полезни съвети
за различни методики за тренировка и режими на
хранене, ще насърчат посетителите да стартират
промяна в начина си на живот, ще ги мотивират
да подобрят резултатите си.

Тридневно изложение, на което десетки
утвърдени фирми и брандове ще запознаят
аудиторията с техните решения, продукти и
услуги. Спортни стоки и фитнес екипировка,
здравословни храни, хранителни добавки, спа
дестинации и уелнес услуги са само част от
областите, в които ще видите някои от найдобрите доставчици у нас.

Фестивал на активния начин на живот, който ще събере стотици любители на физическата
активност и здравословния лайфстайл. Те ще се запознаят с новостите в тази област, ще наблюдават
демонстрации на различни спортове, бойни изкуства и здравословни практики и ще участват в
предизвикателства, които ще подложат на изпитание тяхната сила и издържливост.

Вашите потенциални клиенти ще бъдат тук
За да постигнем припокриване на аудиторията на Bulgaria Sports & Wellness Show 2021 с целевите
групи клиенти на нашите изложители, ние таргетираме три по-големи групи участници:
Корпоративни делегати
Това са собственици и генерални мениджъри на хотели, спа и уелнес центрове; собственици и
управители на фитнес салони и спортни зали; архитекти и дизайнери, директори на спортни клубове
и др.
Специалисти
Спортни и фитнес треньори, консултанти по здравословно и спортно хранене, рехабилитатори,
специалисти по спортна медицина и др.
Крайни клиенти
Това са хората, които вече водят или имат намерение да започнат да водят активен и задравословен
начин на живот.

Наситена тридневна програма
Програмата на форума е разделена на два основни модула:
Sports & Wellness конференцията ще се проведе на 18 юни. В нея ще се включат над 30 лектора
и стотици делегати – хотелиери, специалисти, инвеститори, спортни мениджъри, а също
нутриционисти, топ атлети, спортни инфлуенсъри и др. Предвид професионалния и бизнес характер
на конференцията, тя е затворена само за поканени инвеститори, специалисти, изложители и
регистрирани делегати. Откриващото парти на Bulgaria Sports & Wellness Show също ще се проведе
на 18 юни, от 20:00 ч., като част от конференцията.
Фестивалът ще събере под един „покрив“, на 19 и 20 юни, стотици любители на активния и
здравословен начин на живот. Те ще получат от топ атлети и специалисти полезни съвети за различни
методики за тренировка и режими на хранене, ще наблюдават демонстрации на различни спортове,
бойни изкуства и здравословни практики и ще участват в предизвикателства, които ще подложат на
изпитание тяхната сила и издържливост.

Участвайте като изложител (пакети)
Щандове в залата
БАЗОВ ПАКЕТ
Пакетът включва:
•

Незастроен щанд с площ от 6 кв. м;

•

Такса правоучастие (€80);

•

Електрическа консумация и Wi-Fi интернет;

•

Оборудване на щанда – маса и два стола;

•

2 регистрации за изложители;

•

2 регистрации за Sports & Wellness конференцията (на стойност 460 лв. без ДДС);

•

2 билета за Откриващото парти на 18 юни;

•

10 двудневни билета за ваши партньори и клиенти;

•

Включване в онлайн каталогa на изложението за период от 12 месеца;

•

Представяне на дейността в социалните мрежи и медийните канали на фестивала;

•

Достъп до В2В Matchmaking – дигиталната платформа за контакти с корпоративни делегати
(hosted buyers), която ще заработи преди форума и ще остане активна месеци след края му.

Цена: €680 €620 без ДДС
РАЗШИРЕН ПАКЕТ
Пакетът включва:
•

Незастроен щанд с площ от 12 кв. м;

•

Такса правоучастие (€80);

•

Електрическа консумация и Wi-Fi интернет;

•

Оборудване на щанда – маса и столове;

•

3 регистрации за изложители;

•

3 регистрации за Sports & Wellness конференцията (на стойност 690 лв. без ДДС);

•

3 билета за Откриващото парти на 18 юни;

•

20 двудневни билета за ваши партньори и клиенти;

•

Включване в онлайн каталогa на изложението за период от 12 месеца;

•

Представяне на дейността в социалните мрежи и медийните канали на фестивала;

•

Достъп до В2В Matchmaking – дигиталната платформа за контакти с корпоративни делегати
(hosted buyers), която ще заработи преди форума и ще остане активна месеци след края му.

Цена: €1280 €1160 без ДДС

ПАКЕТ „УЛТРА“
Пакетът включва:
•

Незастроен щанд с площ над 24 кв. м.;

•

Всички възможности с РАЗШИРЕНИЯ ПАКЕТ;

•

Обявяване на компанията като топ изложител – с лого на сцената и в сайта на събитието;

•

Възможност за участие на ваш представител в основната програма на изложението;

•

Възможност за индивидуален дизайн и застрояване (допълнително заплащане).

Цена: преференциална, по договаряне

Щандове в откритата зона на фестивала

ПАКЕТ „ОПТИМУМ“
Пакетът включва:
•

Щанд с площ от 9 кв. м – застроен с шатра;

•

Такса правоучастие (€80);

•

Електрическа консумация и Wi-Fi интернет;

•

Оборудване на щанда – маса и два стола;

•

2 регистрации за изложители;

•

2 регистрации за Sports & Wellness конференцията (на стойност 460 лв. без ДДС);

•

2 билета за Откриващото парти на 18 юни;

•

10 двудневни билета за ваши партньори и клиенти;

•

Включване в онлайн каталогa на изложението за период от 12 месеца;

•

Представяне на дейността в социалните мрежи и медийните канали на фестивала;

•

Достъп до В2В Matchmaking – дигиталната платформа за контакти с корпоративни делегати
(hosted buyers), която ще заработи преди форума и ще остане активна месеци след края му.

Цена: €870 €670 без ДДС
ПАКЕТ „МАКСИ“
Пакетът включва:
•

Щанд с площ от 18 кв. м – застроен с шатра;

•

Такса правоучастие (€80);

•

Електрическа консумация и Wi-Fi интернет;

•

Оборудване на щанда – маса и столове;

•

3 регистрации за изложители;

•

3 регистрации за Sports & Wellness конференцията (на стойност 700 лв. без ДДС);

•

3 билета за Откриващото парти на 18 юни;

•

20 двудневни билета за ваши партньори и клиенти;

•

Включване в онлайн каталогa на изложението за период от 12 месеца;

•

Представяне на дейността в социалните мрежи и медийните канали на фестивала;

•

Достъп до В2В Matchmaking – дигиталната платформа за контакти с корпоративни делегати
(hosted buyers), която ще заработи преди форума и ще остане активна месеци след края му.

Цена: €1650 €1270 без ДДС
ПАКЕТ „ГРАНД“
Пакетът включва:
•

Незастроен или застроен с шатра щанд с площ над 36 кв. м.

•

Всички възможности с пакет „МАКСИ“

•

Обявяване на компанията като топ изложител – с лого на сцената и в сайта на събитието;

•

Възможност за участие на ваш представител в основната програма на изложението;

•

Възможност за индивидуален дизайн и застрояване (допълнително заплащане).

Цена: преференциална, по договаряне

За заявки и въпроси:
Славен Бонжолов
Маркетинг директор
T: +359 878 352 397
Email: info@bsws.bg

Ива Георгиева
СОО
M: +359 889 203 606
Email: info@bsws.bg

Георги Дучев
Директор
M: +359 888 436 403
Email: george@bsws.bg

За организаторите
Повече от 15 години ние организираме различни събития – бизнес конференции, изложения и
фестивали. Едно от знаковите ни събития е Хотелският форум (HTIF.eu) – най-голямата среща на
собственици и мениджъри на хотели у нас. Друг пример за наше събитие e HORECA Design &
Architecture Breakfasts (horecabreakfast.com) – иновативен архитектурен и дизайнерски форум, с
фокус върху проектирането и дизайна на хотели, ресторанти, клубове и кафенета (хорека). В
продължение на няколко години ние бяхме представители за България на част от портфолиото на
Reed Exhibitions – един от най-реномираните организатори на бизнес и професионални събития в
света.

