РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на туризма
Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“
ДО
БРАНШОВИ АСОЦИАЦИИ,
РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И
ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЩАНД НА БЪЛГАРИЯ НА
МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
WTM в гр. Лондон, Великобритания
/02.11 – 04.11.2020/
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Министерство на туризма, в качеството си на организатор и координатор на
представянето на България на националното международно туристическо изложение
World Travel Market (WTM), което ще се проведе от 2 до 4 ноември 2020 г. в гр.
Лондон, Великобритания. Ви информира, че е заявено българското участие с
информационен щанд от 295,75 кв.м.
При проявен интерес от Ваша страна може да заявите писмено своето участие на
националния щанд на България съгласно приложените условия и изисквания:
1. Такса за участие на фирма - изложител:
 При участие с представител/и с едно работно място – 3 575,78 лв., без
ДДС
 При участие на общини с едно работно място - 1 787,89 лв., без ДДС
 При участие само с рекламни материали без представител – 1 021,65
лева без ДДС
Минимално заявена площ: едно работно място при участие с представител/и.
2. В таксата се включват следните услуги:
 Наемане на заявеното оборудване на българския щанд;
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Монтаж и демонтаж на щанда, осветление по време на изложението и
почистване на щанда;
Предоставяне на заплатеното място съгласно разпределение, изготвено от
Министерството на основание подаване на заявки за участие, участия на
други изложения, организирани от Министерство на туризма;
Три броя баджове за всеки съизложител, заявени в посочения от
Министерство на туризма срок. Допълнителни баджове се поръчват
онлайн и се заплащат директно на организатора Reed Exhibitions.
Изписване на фирменото име на работното място;
Ползване на складово помещение – не се разрешава поставяне на
материали и други принадлежности на площите извън складовото
помещение или до работното място на фирмата;
Транспортиране на печатни рекламни материали на фирмата до щанда,
минимум 30 кг., предадени в допълнително уточнен срок, за който
своевременно съизложителите ще бъдат информирани

3. Краен срок за подаване на заявки е 1 септември 2020 г.
Максималният брой на работните места, съгласно проекта на рекламния щанд, e
25 /двадесет и пет/. При достигане максималния брой се прекратяват записванията.
Моля да обърнете внимание, че заявки се подават чрез оригинален формуляр за
заявка с подписан и подпечатан от Ваша страна договор за пренаемане, които са
неразделна част от общите условия, придружени от комплект от документи с
оригинален подпис и печат на фирмата съгласно т.1 от “Условията за участие на
туристическите фирми на информационен щанд“. Заявката, заедно с договора за
пренаемане, се подава в деловодството на Министерство на туризма, адрес: София, ул.
„Съборна” № 1, като се завежда с входящ номер, дата и час на получаване или чрез
куриер, като за дата и час се приема датата и часът на получаването на заявката с
договора в деловодството от куриера.
Разпределението на работните места ще се извърши от централната страна на
щанда към страничните според реда на получаването на заявките и по региони и
продукти като предимство ще имат фирмите, заявили работно място и маса за
преговори и участвали на други изложения, организирани от Министерството на
туризма.
Задължително е при участие с представител, да се осигури присъствието на поне
един до края на последния работен ден на изложението. При невъзможност за
осигуряване на такъв таксата се променя като се увеличава с 20 /двадесет/%.
За допълнителна информация относно условията и документите за участие и
подробности за изложението се обръщайте към Ивайла Карадимова, старши експерт,
дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма” на тел.:02/ 904 68 53, e-mail:
i.karadimova@tourism.government.bg
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