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Вече 16 години форумът „Храни и напитки за туризма & Съпътстваща индустрия“ доказва
своята ефективност като среща стратегически бизнес партньори: производители и търговци
от сферата на хранителната индустрия и представители на туристическия бранш.
От създаването си, стремейки се да бъде най-добрата платформа за бизнес контакти в
навечерието на туристическия сезон, събитието се разраства и развива, добавя нови
активности, с цел да отговори на изискванията на изложителите и посетителите.
През 2018 година в летните издания на „Храни и напитки за туризма & Съпътстваща
индустрия“ участваха 171 фирми на 232 щанда, а форумът бе посетен от 1370 представители
на 452 туристически обекта.
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ФОРМАТ
Какво е “Храни и напитки за туризма & Съпътстваща индустрия”?
Професионален форум, провеждащ се по изпитана формула и с доказана ефективност.
Събитието е пресечна точка между стратегически бизнес партньори: туристически обекти
/хотели, ресторанти, дискотеки, търговски обекти/ се срещат и обменят информация с
производители и търговци на храни и напитки.
Най-доброто място за договоряне на условия на доставки и цени за туристическите обекти, за
осигуряване на максимални продажби на продуктите през актуалния зимен сезон.

Производители
Дистрибутори

Хотели
Ресторанти

Кой може да участва?
Поканени за участие са фирми /производители, търговци, дистрибутори/ от следните
области:
- месо и риба; хлебарство и сладкарство; мляко и млечни продукти; консерви; замразени
храни; плодове и зеленчуци; ЕКО / БИО / ОРГАНИК храни;
- алкохолни напитки, пиво; безалкохолни напитки; води и сокове; топли напитки - чай,
кафе;
- мед, подправки, ингредиенти;
- съпътстваща индустрия - оборудване и консумативи за кухня, ресторанти, заведения.
От страна на туристическите обекти персонално поканени са: мениджър хотел, мениджър
снабдяване, главен готвач - представители на големите туристически комплекси в Банско,
Разлог, Добринище, Баня, Сандански, Велинград и региона. Поканени са общо над 400 обекта
по вид - хотели, къщи за гости, механи, ресторанти, барове и дискотеки, супермаркети, борси,
други търговски обекти.
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ПРЕДИМСТВА
С какво “Храни и напитки за туризма & Съпътстваща индустрия” е различен и успешен вече
16 години?
1. Събитието ще се проведе отново в Кемпински Хотел Гранд Арена. На разположение на
изложителите и гостите са по-големи пространства в най-познатата и лесно достъпна
точка в град Банско.
2. Събитието се провежда в “сърцето” на курортните комплекси - в най-познатата и лесно
достъпна точка за всеки представител на туристическия бранш.
3. Гостите са ПЕРСОНАЛНО поканени заинтересовани лица, което осигурява на
събитието висока ефективност и делово протичане.
4. На разположение на всички желаещи фирми-участнички са кухните към ресторантите
на хотела, където продуктите могат да бъдат приготвени в необходимия вид за
презентация и дегустация.
5. Близо до сезона - събитието се провежда през втората половина на ноември, когато
хотелите действително започват своята подготовка за новия сезон по отношение на
снабдяването с храни и напитки.
6. Отлично отоплени изложбени пространства и луксозни хотелски стаи на
привлекателна цена.
7. В рамките на форума фирмите, представящи своите продукти, са посетени от 130 +
туристически обекта и логистични фирми, което дава възможност за разширяване на
клиентската мрежа, формиране на нови делови контакти и е предпоставка за силно
увеличаване на продажбите през активния сезон.
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НОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
С какво “Храни и напитки за туризма & Съпътстваща индустрия” ще увеличи добавената
стойност за изложители и гости на форума?
1. Издаване на „продуктова книга“ на изложителите. Документът е насочен към
хотелиерите и ресторантьорите и съдържа оферти и продуктови номенклатури на
фирмите изложители. „Книгата“ ще бъде издадена в тираж 300 броя и ще бъде
предоставена на всеки обект, чиито представители са посетили събитието.
За повече информация вижте „Рекламни форми“ (стр. 11).
2. Издаване на каталог „Нови продукти и технологии“. Документът е насочен към
хотелиерите и ресторантьорите и акцентира само на нови продукти на фирмите
изложители и щанда, на който могат да бъдат открити. Каталогът дава възможност на
изложителите в аванс да анонсират всички най-интересни моменти от тяхното
представяне по време на изложението - презентации, демонстрации, шоукукинг и
други.
Каталогът ще бъде изпратен по електронна поща преди събитието и предоставен
лично на всеки обект, заедно с поканите за форума.
За повече информация вижте „Рекламни форми“ (стр. 11).
3. Обособяване на външна зона за представяне на продукти, оборудване и технологии за
барбекю и кулинария на открито.
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ПРОГРАМА
Кемпински Хотел Гранд Арена, Банско
14.11.2018, сряда
14.00 - 18.00 - подготовка на участниците, подреждане на щандовете
15.11.2018, четвъртък
08.00 - 11.00 - подготовка на участниците, подреждане на щандовете
11.00 - 17.00 - вход свободен за гостите на срещата
16.00 - 16.15 - връчване на награди
17.00 - 18.00 - напускане на залите, изнасяне на оборудване
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
I. Заявка-договор и условия за участие
Всяка компания, желаеща да участва в „Храни и напитки за туризма - зима 2018/2019", подава
заявка-договор по образец. Документът се подава по електронен път, в сканиран файл, в
който е видим мокър печат и подпис на представителя на фирмата с неговото име и позиция
или в оригинал на адрес: 9000 Варна, бул. Сливница 45, ет. 4, Пачуърк ООД.
Неразделна част от заявката договор, за всеки изложител, който внася свое оборудване или
конструкции, щендери, витрини и други, е техническа схема(точни размери и описание в
свободна форма), както и техническа спецификация на ел. уредите с тяхната максимална
мощност в kW.
На един щанд може да участва само една фирма. В случаите, в които организаторът
констатира нарушение на това правило, той има право да отстрани незабавно фирмата, която
няма заявка-договор и свой щанд.
II. Оборудване и разположение на щандовете
Всеки щанд* се състои от две части - маса/плот за разполагане на продуктите на фирмата и
помощна маса. Масата за продукти е с размери д./ш. 180-220 х 80-100 см, покрита с покривка.
Подходяща е за разполагане както на цели опаковки, така и на отделни разфасовки или
нарязани продукти. Помощната маса е разположена зад плота за продуктите. При липса на
достатъчно маси, на всеки участник се предоставя друго помощно средство.
Общата ширина на един щанд е до 3.0 метра и включва свободно пространство между два
съседни щанда. Дълбочината на щанда е до 2.0 метра.
*В различните зали и на различните места са възможни отклонения от посочените размери или наличие
на нестандартни по размер и форма щандове.

В случаите, когато изложител внася свое обзавеждане и/или оборудване(топли и хладилни
витрини, щендери, регалии, конструкции и други) и заявява ползване на ел.захранване с
мощност над 200 W, същият е длъжен в срок от 10 работни дни от подаване на заявка и
запазване на щанд, да предостави на организатора схема на разполагане на оборудването с
точни размери на всеки уред или конструкция, както и техническа спецификация на уредите,
посочвайки тяхната максимална мощност в kW.

ÕÐÀÍÈ È ÍÀÏÈÒÊÈ
ÇÀ ÒÓÐÈÇÌÀ - ÇÈÌÀ 2018/2019

7

ÎÁÙÈ ÓÑËÎÂÈß
7

ÕÐÀÍÈ È ÍÀÏÈÒÊÈ ÇÀ ÒÓÐÈÇÌÀ
È ÑÚÏÚÒÑÒÂÀÙÀ ÈÍÄÓÑÒÐÈß - ÇÈÌÀ 2018/2019
Ако изложителят не изпълни посоченото изискване, организаторът има право да анулира
заявката и да предостави щанда на друга фирма.
При желание за промяна в първоначално заявено оборудване и изграждане на щандове,
същата се съгласува с организатора, не по-късно от 5 работни дни преди датата на
провеждане на форума.
Изборът на щанд става по реда на заявките! Заявки за участие се приемат до изчерпване на
свободните щандове!

III. Внасяне на хранителни продукти и ползване на кухненско оборудване и посуда
Всеки изложител има право да внесе на територията на изложбените зали и в кухните свои
хранителни продукти. Всеки продукт трябва да е в срок на годност и с нужните сертификати. В
случай на отклонение от посочените норми, представители на организатора и хотела
домакин имат право да откажат внасянето на продуктите.
За ползване на кухненски хладилници изложителят подава предварителна заявка, като
посочва точните размери и брой на опаковките, които трябва да се съхранят.
За ползване на кухненско оборудване и посуда изложителят подава заявка по образец, не покъсно от 15 работни дни преди датата на провеждане на събитието. В заявката подробно се
посочват вид и количество на заявената посуда, както и график за ползване на кухненско
оборудване. В случай, че изложител не подаде своята заявка в посочения срок, организаторът
има право да откаже ползване на кухненско оборудване и посуда или изложителят да ползва
посочените в свободни интервали от време.
Всеки представител на фирма изложител, който желае достъп до кухнята, задължително
трябва да е с работно облекло и валидна здравна книжка. В случай, че посочените изисквания
не са изпълнени, организаторът има право да откаже достъп до кухненските помещения.
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IV. Работно време
Всеки изложител е длъжен да спазва програмата и работното време на форума. При
нарушаване на времевите интервали за внасяне на оборудване и продукти в деня,
предхождащ деня на събитието, изложителят дължи неустойка в размер на 100 лв. без ДДС за
всеки започнал час извън определените.
Изложителите нямат право да напускат форума, както и да изнасят оборудване и продукти
преди 16.15 часа в деня на провеждане. В случай, че изложител наруши това правило,
същият дължи неустойка в размер на заплатената такса за участие.

V. Срокове
Крайният срок за заявявяне на участие е до изчерпване на свободните места, но не по-късно
от 9 ноември 2018 година. Заявката-договор се счита за приета от момента на получаване на
документа по електронна поща или по куриер в офиса на Пачуърк ООД. Заявените щандове
се заплащат до 10 работни дни от датата на издадената фактура, но не по-късно от 5 работни
дни преди датата на събитието. След този срок, при неизвършено плащане, щандовете се
отдават на друг участник.
При отказ от участие след 15.10.2018 г. ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на цялата сума
по попълнената от него заявка.

VI. Плащане
Плащането на таксите за участие се извършва по банков път. За извършване на плащането
Пачуърк ООД издава данъчна фактура. Независимо от датата на подаване на заявкатадоговор, при неизвършено плащане преди началото на форума, изложителят не се допуска
до участие.
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ЦЕНОВА ОФЕРТА
Цена за участие с един щанд:
- щанд тип А (зелен цвят на схемата) - 575 лв.;
- щанд тип B (син цвят на схемата) - 555 лв.;
- щанд тип C (лилав цвят на схемата)* - 315 лв.;
*Отдават се след заемане на всички щандове ти А и В.

Други услуги:
- eлектрическо захранване до 200 W/контакт, монофазен/ - 20 лв.;
- електрическо захранване на витрини/хладилни и топли/ или други консуматори с обща
мощност над 200 W - 40 лв. за всеки щанд;
- ползване на кухненско оборудване/конвектомат, фритюрник, скара, друго/ и/или
посуда/плата, чинии, чаши, друго/ - 60 лв.
Рекламни форми:
- страница в „Продуктова книга“ - 20 лв./стр.;
- страница в каталог „Нови продукти и технологии“ - 50 лв./стр.;
- рекламен банер или друго съоръжение извън площта на наетия щанд с размер до 100 х
200 см. - 50 лв.;
- позиция за промоутър във входните пространства - 50 лв.;
- промоутър, осигурен от Пачуърк ООД, за 6 работни часа - 75 лв.

Всички цени са без начислен ДДС.
Банкова сметка: ПАЧУЪРК ООД,
IBAN: BG46 UNCR 7000 1521 7368 91, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД - Варна
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РЕКЛАМНИ ФОРМИ
I. Продуктова книга на изложителите
„Продуктова книга“ на изложителите е справочник, в който всеки мениджър снабдяване,
главен готвач или друг професионалист, да може да потърси и открие определени продукти,
предлагани от компаниите доставчици. Съдържанието на документа се състои от страници с
номенклатура /продуктови оферти/ на отделните компании. Няма ограничение за броя на
страниците, които една компания може да заяви. Страниците на една компания се отпечатват
„в блок“, без да са прекъсвани от съдържание на други фирми. Броя на колоните и редовете
на страница(продукт, тегло, разфасовка и т.н.) се определят според нуждите на фирмата
заявител.
„Продуктовата книга“ ще бъде предоставена на всеки обект, чиито представители са
посетили събитието.
За да видите примерна страница, моля, кликнете на този линк:
www.hnt-bg.com/docs/example-bp.pdf
Технически изисквания: Страниците се предоставят от фирмата заявител във формат pdf, f
или jpg. Размер - 214 х 301 мм с поле от 2 мм за обрязване до формат А4 (210 х 297 мм).
Цветност: 1+1 или 1+0 (един цвят - черно). Краен срок за получаване на файловете - 15.10.2018
г.
Тираж: Документът ще бъде отпечатан в тираж 300 броя, ако бъде достигнат обем от 42
страници.
II. Каталог „Нови продукти и технологии“
Каталогът „Нови продукти и технологии“ е насочен към хотелиерите и ресторантьорите и
съдържа представяне на нови продукти на фирмите изложители и щанда, на който могат да
бъдат открити. Каталогът ще бъде изпратен по електронна поща преди събитието и
предоставен лично на всеки обект, заедно с поканите за форума.
Каталогът дава възможност на изложителите в аванс да анонсират всички най-интересни
моменти от тяхното представяне по време на изложението - презентации, демонстрации,
шоукукинг и други. Всяка страница съдържа: снимка на продукта, лого на компанията, кратко
описание на продукта/технологията.
За да видите примерна страница, моля, кликнете на този линк:
www.hnt-bg.com/docs/example-np.pdf

ÕÐÀÍÈ È ÍÀÏÈÒÊÈ
ÇÀ ÒÓÐÈÇÌÀ - ÇÈÌÀ 2018/2019

11

ÐÅÊËÀÌÍÈ ÔÎÐÌÈ
7

ÕÐÀÍÈ È ÍÀÏÈÒÊÈ ÇÀ ÒÓÐÈÇÌÀ
È ÑÚÏÚÒÑÒÂÀÙÀ ÈÍÄÓÑÒÐÈß - ÇÈÌÀ 2018/2019
РЕКЛАМНИ ФОРМИ
Технически изисквания: Необходимо е да изпратите снимка на продукта в pdf, f или jpg,
лого на компанията в същите формати и описание на продукта до 200 думи. Размер на
снимката на продукта - 60 х 90 мм с резолюция 300 dpi. Краен срок за получаване на
файловете - 15.10.2018 г. Всяка страница ще бъде изпратена на фирмата изложител за
съгласуване.
Тираж: Документът ще бъде отпечатан в тираж 300 броя, ако бъде достигнат обем от 16
страници.
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ÕÐÀÍÈ È ÍÀÏÈÒÊÈ ÇÀ ÒÓÐÈÇÌÀ
È ÑÚÏÚÒÑÒÂÀÙÀ ÈÍÄÓÑÒÐÈß - ÇÈÌÀ 2018/2019
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
С идеята да предоставим повече възможности за пълноценно участие на всички изложители,
както и да направим събитието достъпно за онези фирми, които не са успели да заявят
щандове, предлагаме следните опции за участие и допълнително присъствие в срещата
договаряне „Храни и напитки за туризма - зима 2018/2019“.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
1. Дизайн на покана за уеб(ел. поща) и на хартиен носител1
2. Представяне на фирмата във Facebook страницата на
форума2
3. Баджове за участниците в изложението3
4. Табелка за всеки щанд с вграден QR код
5. Участие в презентационен пакет

4

5

6. Изпращане на мейлинг до туристически обекти с каталог
на участниците6
7. Изготвяне и изпращане на статистическа справка за
събитието7

ЦЕНА
ИЗЛОЖИТЕЛИ ДРУГИ ФИРМИ
0 лв.
не
0 лв.

не

0 лв.

не

0 лв.

не

0 лв.

50 лв.

0 лв.

50 лв.

0 лв.

10 лв.

¹ Изготвяне на дизайн на покана за събитието, предназначена за клиенти, партньори и
контрагенти. Проектът се изработва за уеб/изпращане по електронна поща/. Всеки участник
може да покани свои клиенти и партньори да посетят неговия щанд. Ако желаете да получите
тази услуга, моля, свържете се с нас.
² Представяне на участниците в срещата-договаряне (компанията и нейните продукти) във
Facebook страницата на форума. Ако желаете, може да изпратите конкретна информация текст и снимки в срок до 10.10.2018 г. Представянето на фирмите ще се проведе в периода 15
октомври - 12 ноември. Информацията за представянето е базирана на официалните
източници за фирмата (уеб сайт, Facebook страница и други).
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
³ Баджове за участниците в срещата - договаряне - по 3 броя за фирма за всяко място. Всеки
допълнителен бадж се заявява в свободен текст на адресите на Пачуърк ООД в срок до
5.11.2018 г.
⁴ На всеки щанд ще бъде разположена картонена табелка с името на фирмата и QR код с линк
към Вашия сайт. Ако желаете линка да води към друго място в Интернет, моля, изпратете
точен адрес.
⁵ Всеки гост - посетител получава презентационен пакет/рекламна торбичка, включващ
каталози, брошури, флаери, оферти на желаещи фирми. Презентационните материали
следва да се изпратят в офиса на Пачуърк в срок до 5.11.2018 година в тираж 200 броя.
⁶ Електронният каталог се изработва до 10 дни след провеждане на форума е във pdf формат с
размер на страниците А4. Ако желаете да се включите в каталога изпратете Ваша рекламна
страница в pdf формат, размер А4 на електронния адрес на Пачуърк ООД до 9.11.2018 г.
Каталогът ще бъде изпратен до хотели, ресторанти и други туристически обекти от база данни
с над 750 обекта от Банско, Разлог, Добринище, Баня, Сандански, Велинград и региона.
⁷ Справката съдържа точна информация за броя и вида на посетителите, посочване по име на
обектите и фирмите посетители, графики.
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ÕÐÀÍÈ È ÍÀÏÈÒÊÈ ÇÀ ÒÓÐÈÇÌÀ
È ÑÚÏÚÒÑÒÂÀÙÀ ÈÍÄÓÑÒÐÈß - ÇÈÌÀ 2018/2019
СЪПЪТСТВАЩИ УСЛУГИ
За всички участници в среща-договаряне “Храни и напитки за туризма & Съпътстваща
индустрия - зима 2018/2019”, Кемпински Хотел Гранд Арена любезно предоставя следните
преференциални цени за делукс стая:
1. Двойна стая делукс - единично настаняване

54.00 евро.

2. Двойна стая делукс - двойно настаняване

64.00 евро.

Цената включва ДДС, закуска на блок-маса, ползване на спортен център с басейн, джакузи,
сауна, парна баня и фитнес.
Открит паркинг - 5 лева дневна такса за автомобил.
Подземен гараж - 10 лева дневна такса за автомобил.
За да ползвате преференциалните цени за настаняване е необходимо да направите
резервация към Пачуърк ООД, като посочите име/фирма, дата на пристигане и дата на
напускане, единично или двойно настаняване. Заявките за резервация се приемат до 10 дни
преди датата на провеждане на събитието на електронен адрес oﬃce@patchwork-bg.com.

Заявка за резервация:
ФИРМА/ИМЕ

Дата на
пристигане

Дата на
напускане

Брой стаи - единично
настаняване

Брой стаи - двойно
настаняване
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Защо да участвате в “Храни и напитки за туризма & Съпътстваща
индустрия - зима 2018/2019”?
Защото представяте своите оферти и възможности пред подбрана целева аудитория
/ключови представители от туристическия бранш/ в най - подходящото за целта време навечерието на сезон зима 2018/2019!
Защото спестявате своите най-ценни ресурси - средства и време, като в рамките само на един
работен ден провеждате ефективни срещи и обменяте актуална информация с Ваши реални
и потенциални клиенти и бизнес партньори!
Възползвайте се от предоставената Ви възможност за ползотворни делови срещи!
Ако желаете да заявите участие или Ви е необходима повече информация, моля, потърсете
ни без колебание!
Пачуърк Агенция за комуникации
Варна 9000, бул. Сливница 45, ет. 4
тел.: 052 616 332, 0888 294 162, 0887 480 066
e-mail: oﬃce@patchwork-bg.com
www.hnt-bg.com

