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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“ .
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“.
3. Обособяване на външна зона за представяне на продукти, оборудване и технологии за
барбекю и кулинария на открито.
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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 - 20.03.2018
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
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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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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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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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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

