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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Участия на международни туристически изложения през 2022 г.  

 

I. Представителни национални щандове 

Национален щанд Период на 
провеждане 

 

Площ  Информация за изложението 

ITB 
Берлин, Германия 

 
 

09-13.03.2022 г. 
 

Отменено 
 за 2023 г. 

500 - Най-значимият туристически форум в 
световен мащаб 

- Предназначен както за професионалисти, 
така и за масова публика 

- Провежда се от 1966 г. 
- 160 000 кв. м изложбена площ  
-  65 700 посетители на онлайн 

платформата, от които около 2/3 от 
чужбина (2021 г.) 

- 3 513 изложители от 120 страни са 
използвали новия формат (2021 г.)  

- Допълнителна информация: www.itb-
berlin.com 

-  През 2021г. изложението е било 
виртуално. 

- Участие са взели 8 общини и 62 
туристически фирми  

INTOURMARKET 
Москва, Русия   

 
 

12-14.03.2022 г. 
 
 

100 - Подкрепя се от Правителството на РФ 
- Предназначено за професионалисти 
- 752 изложители от 5 държави и 56 

региона на Русия (2021 г.) 
- 13 650 посетители (2021 г.) 
- Допълнителна информация: 

www.itmexpo.ru 
- През 2021 г. на българския щанд е 

участвала 1 туристическа фирма 
МIТТ 
Москва, Русия 

 

15-17.03.2022 г. 350 - 611 изложители от 28 страни и 52 
региона на Русия (2021 г.) 

- Общ брой –  10 446 посетители от 80 
региона на Русия и 51 от други страни 
(2021 г.) 

- 10 000 кв.м. изложбена площ  (2021 г.) 
- Допълнителна информация: 

             www.mitt.ru   
- През 2021 г. на българския щанд са 

участвали 2 туристически фирми 
UITT 
Киев, Украйна 

 

23-25.03.2022 г. 150 - Най-голямото туристическо изложение в 
Украйна ще се проведе за 27-ми път през 
2022г. 

- над 90 компании и организации от 13 
държави (2021 г.) 

- над 5 000 професионалисти в бизнеса и  
обща публика  (2021 г.) 
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ІІ. Информационни щандове 
 

Информационен щанд Период на 
провеждане 

Пло
щ 

Информация за изложението 

Ferien Messe Wien 
Виена, Австрия   

 

17-20.03.2022 г. 
 

40 - Най-голямото туристическо изложение в 
Австрия 

- Над 150 000 посетители (2020 г.)  
- 800 изложители на площ от над 80 страни 
-  Допълнителна информация: 
- www.ferien-messe.at    
- През 2021г. изложението е било 

виртуално 
- На българския щанд са участвали 1 

община и 8 туристически фирми 
CMT 
Щутгарт, Германия  

15-23.01.2022 г. 
 

Отменено  
за 2023 г. 

40 Най-голямото световно изложение за масова 
публика за туризъм и почивки 

-    Интереси на посетителите - 65% туризъм, 
52 % къмпинг/ каравани  

-    Провежда се в район с висока 
концентрация на население и добра 
покупателна способност 

-   2 261  изложители (2020 г.) от 100 страни 
-   300 000 посетители (2020 г.) 
-   120 000 кв.м. изложбена площ  
-   Допълнителна информация:  
https://www.messe-stuttgart.de/cmt/  
-   През 2020 г. на българския щанд са 

участвали 1 община и 5 туристически 
фирми 

FITUR 
Мадрид, Испания 

19-23.01.2022 г. 100 - Едно от най-големите туристически 
изложения в света, ще се проведе за 41-
ви път 

- Допълнителна информация:  
             www.uitt-kiev.com 

- През 2021 г. на българския щанд са 
участвали 5 туристически фирми 

WTM 
Лондон, Великобритания 

 

07-09.11.2022 г. 294 - Най-голямото в света изложение за 
професионалисти в туристическата 
индустрия 

- Близо 51 000 професионалисти са 
участвали на изложението през 20219 г.  

- 5 000 фирми са участвали през 2019 г.  
- Допълнителна информация: 
- www.wtmlondon.com  
- През 2020 изложението беше виртуално 

и са участвали 5 общини и 20 
туристически фирми 

- През 2021 г. се очаква изложението да се 
проведе присъствено 
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- Предназначено за професионалисти, но е 
отворено и за публика 

- 5 000 компании от 5 континента с 55 
държави (2021 г.) 

- - Посетители – 62 000, от които 42 000 
професионалисти и 20 000 
любители/масова публика (2021 г.) 

- 44 000 кв.м. изложбена площ (2021 г.) 
- Допълнителна информация: 

www.ifema.es/fitur_01  
- През 2021 г. на българския щанд са 

участвали 2 туристически фирми 
IMTM 
Тел Авив, Израел 

 
 

29-30.03.2022 г. 
 

49 - Най-голямото туристическо изложение 
Източно средиземноморския регион. Ще 
се проведе за 28-ми път 

- 1 870 изложители от 57 държави (2020 г.) 
- 26 800 посетители (2020 г.) 
- Допълнителна информация:  

www.imtm-telaviv.com/  
- През 2021 г. изложението се проведе 

виртуално 
- Участвали са 4 общини и 11 

туристически фирми 
EMITT East 
Mediterranean 
International Tourism and 
Travel Exhibition 
Истанбул, Турция 

 

09-12.02.2022 г. 108 - През 2020 г. на българския щанд са 
участвали 2 общини и 7 туристически 
фирми    

-  През 2021г. е отложено, предвид 
глобалната пандемия. 

Допълнителна информация: 
www.emittistanbul.com 

TTR 
Букурещ, Румъния 

 

24-27.02.2022 г. 
 

150 -  Най-значимото международно 
туристическо изложение в Румъния 

- Отворено за професионалистите и 
общата публика 

- През 2021 г. изложението се проведе 
онлайн и участие взеха 5 общини и 34 
туристически фирми  

- Допълнителна информация:  
www.targuldeturism.ro    

Tourism, Leisure & Hotels 
Кишинев, Молдова 

 

Февруари  
2022 г.  

 
Отменено  
за 2023 г. 

100 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Ще се проведе за 26-ти път. През 2021 г. 
изложението не се проведе. 

- 81 изложители от 6 страни (2020 г.) 
- 8 310 посетители (2020 г.) 
- Допълнителна информация: 

www.tourism.moldexpo.md 
- През 2020 г. на българския щанд са 

участвали 2 община и 7 туристически 
фирми  



Приложение 4: Участия на международни туристически изложения през 2022 г. 

 

IFT 
Белград, Република Сърбия  

 

24-27.03.2022 г. 
   

 
 
 
 

50 - IFT e най-голямото международно 
туристическо изложение в Сърбия. 

- 43-то провеждане на изложението през 
2021 е отложено, предвид глобалната 
пандемия. 

- Предназначено за масова публика и 
професионалисти 

-  900 изложители от 44 страни; 66 784 
посетители; 12 500 бизнес посетители 
(2020 г.) 

-  30 482 кв.м. изложбена площ (2020 г.) 
-  Допълнителна информация: 

www.beogradskisajamturizma.rs 
-  През 2020 г. на българския щанд са 

участвали 5 общини и 2 туристически 
фирми  

f.re.e 
Мюнхен,  Германия 
 

 

16-20.02.2022 г. 
 

Отменено  
за 2023 г. 

30 - Предназначено за професионалисти и 
масова публика 

- През 2021г. изложениетo не се състоя 
предвид глобалната пандемия. 

- 1 300 изложители (2020 г.); 
- 60 страни 
- 130 000 посетители (2020 г.); 
- Допълнителна информация: www.free-

muenchen.de 
- През 2020 г. на българския щанд са 

участвали 1 община и 2 туристически 
фирми  

AITF 
Баку, Азербайджан 

 

08-10.04.2022 г. 63 - Ще се проведе за 21-ви път. През 2020  и 
2021 г. изложението не се проведе.  

- Водещо международно туристическо 
изложение за Кавказкия регион 

- 5 437 посетители, от които 68 % 
професионалисти в туризма  
(2019 г.) 

-  277 изложители от 20 страни 
-  Допълнителна информация: www.aitf.az 
- През 2019 г. на българския щанд са 

участвали 1 община и 1 туристическа 
фирма 

Leisure 
Минск, Беларус 

  

31.03-02.04.2022 г. 110 - Най-голямото туристическо изложение в 
Беларус 

- 8000 Посетители (2021 г.)  
- 100 изложители от 21 страни  
- 3 500 кв.м. изложбена площ 
-    Допълнителна информация: 

www.belexpo.by/vystavki/ 
- През 2021 г. на българския щанд са 

участвали 1 туристическа фирма 
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Лето 
Екатеринбург, Русия 

 

01-02.04.2022 г. 
 
 
 

30 - Най-значимото туристическо изложение в 
Уралския Федеративен окръг  

- 250 изложители (2020 г.) 
- Посетители – над 8 000 души 
- Допълнителна информация:  

www.expo-com.info  

IMEX 
Франкфурт, Германия 
 

31.05-02.06.2022 г. 
 
 
 

50 - Най-голямото специализирано изложение 
в световен мащаб за конгресни и бизнес-
пътувания 

- През 2020 г. и 2021 г. изложениетo не се 
състоя заради пандемията. 

- Предназначено единствено за делова 
публика 

- 3 964 “hosted byers” и повече от 3 500 
изложители от 160  страни и региони 
(2019 г.) 

- Сред изложителите са водещи мениджъри 
от авиацията, рент-а-кар компании, 
конгресни центрове, круизни компании, 
национални  и регионални туристически 
организации и бордове, хотелски вериги, 
спа-центрове, голф дестинации, 
изложбени центрове и т.н. 

- 18 000 кв. м изложбена площ 
- Допълнителна информация: www.imex-

frankfurt.com/ 
-  През 2019 г. на българския щанд са 

участвали 1 община и 6 туристически 
фирми 

Arabian Travel Market 
Дубай, ОАЕ 

 

09-12.05.2022 г. 
присъствено  

и 
17-18.05.2022 г. 

виртуално 

60 - Най-голямото международно 
туристическо изложение в региона на 
Близкия Изток и Северна Африка. 

- Предназначено e само за 
професионалисти 

- Виртуален формат на изложението през 
2020 

-  През 2021 г. участие взеха над 62 
държави, проведоха се над 67 
конференции и участие взеха над 145 
местни, регионални и международни 
лектори. През първия ден на изложението 
участваха над 11 000 професионалисти от 
бранша.  

- 20 000 кв.м изложбена площ 
- Допълнителна информация:  

https://www.wtm.com/atm/en-gb.html   
- През 2021 г. на българския щанд са 

участвали 2 туристически фирми  
Otdih – Leisure 
Москва, Русия 

 

13-15.09.2022 г. 
 
 
 

50 - Най-голямото мероприятие през втората 
половина от годината на пазар Русия 

- 261 фирми на 15 000 кв.м. изложбена 
площ (2020 г.) 

- 16 800 посетители 
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- 5 държави и 32 национални и регионални 
туристически офиси 

- Допълнителна информация: 
www.tourismexpo.ru  

- През 2020 г. на българския щанд са 
участвали 4 туристически фирми  

Top Resa 
Париж, Франция 

 

20-23.09.2022 г. 
 
 

44 -  Най-голямото туристическо изложение 
във Франция за професионалисти 

- 33 000 кв.м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: www.iftm.fr  
- През 2020 г. изложението не се състоя 

предвид глобалната пандемия. 
UITM 
Киев, Украйна 

 

29-30.09.2022 г. 50 - Най-голямото туристическо изложение в 
Украйна в навечерието на зимния сезон 

- През 2020 г. изложението не се проведе 
-  148 изложители от 25 страни (2019 г.) 
-   4 916 посетители от 27 страни (2019 г.) 
-   Допълнителна информация:  

www.ukraine-itm.com.ua  
-   През 2019 г. на българския щанд са 

участвали 7 туристически фирми  
TTR 
Букурещ, Румъния 

 

10-13.11.2022 г. 
           

90 - Предназначено за масова публика и 
професионалисти 

- 237 компании от 19 страни  
- 9,589 кв. м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: 

www.targuldeturism.ro 
- През 2019 г. на българския щанд са 

участвали 1 община, 1 сдружение  и 11 
туристически фирми  

TT Warsaw 
Варшава, Полша 

 

24-26.11.2022 г. 196.7
5 

- TT Warsaw се организира от повече от 27 
години и е едно от най-значимите 
събития, свързани с туристическата 
индустрия 

- Допълнителна информация: 
www.ttwarsaw.pl 

-  През 2019 г. на българския щанд са 
участвали 4  общини и 14 туристически 
фирми 

Touristik & Caravaning 
International  
Лайпциг, Германия 

  

16-20.11.2022 г. 32 - Най-голямото туристическо изложение в 
източните германски провинции. 

- Провежда се от 1990 г. 
- Съвпада с началото на записванията за 

следващия летен сезон 
- Предназначено за масова публика и 

професионалисти 
- Допълнителна информация: 

www.touristikundcaravaning.de  
- През 2020 г. изложениетo не се състоя 

зареди глобалната пандемия 
IGTM – International Golf 
Travel Market 
Рим, Италия 

17-20.10.2022 г. 
 
 
 

48 - Най-голямото  събитие в туристическата 
голф индустрия  

- Специализираната борса е предназначена 
за провеждане на B2B срещи 
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- 350 голф туроператори 
- Над 600 доставчика на голф услуги 
- Допълнителна информация: 

www.igtmarket.com  
- През 2019 г. на българския щанд са 

участвали 3 туристически фирми 
- През 2021 г.  онлайн платформа свърза 

250 купувачи и 250 изложители; 
организиране на онлайн срещи между 
представители на голф индустрията, 
туроператори и туристически 
дестинации. 

 
ІIІ. Нови предложения 2022 г. 
 

ADVENTUR 
Вилнюс, Литва 

 

28-30.01.2022 г. 40 - Единственото международно 
туристическо изложение в Литва, 
представящо туристически услуги и 
активен начин на живот.  

- Над 300 изложители от 19 страни  
- Допълнителна информация: 

www.litexpo.lt/en/event/106/show 

BALTTOUR 
Рига, Латвия  

 

02-04.02.2022 г. 40 - Едно от най-големите и важни 
туристически изложения в Прибалтика  

- Участници от 28 страни (2020 г.) 
- Над 5 700 професионалисти, 28 364 

посетители (2020 г.) 
- Допълнителна информация: 

www.balttour.lv 

TOUREST 
Талин, Естония 
 

11-13.02.2022 г. 
 
 
 
 
 

 

40 - Най-голямото и най-старото  
туристически изложения в Прибалтика  

- Участници от 32 страни (2020 г.) 
- Над 6 500 професионалисти, 26 863 

посетители (2020 г.) 
- Допълнителна информация: 

https://tourest.ee/en/  
Conventa 
Любляна, Словения 
 

 

23-24.02.2022 г. 8-10 
бр. 

- Изложението е с насоченост събитиен 
туризъм 

- Всяка година изложителите на Conventa 
са (конгресни бюра, хотели, конферентни 
и изложбени центрове, DMC)  

- Участие взимат над 16 различни 
държави: Австрия, Босна и Херцеговина, 
България, Хърватия, Естония, Грузия, 
Гърция, Унгария, Италия, Черна гора, 
Полша, Русия, Сърбия, Словакия, 
Словения и Украйна. 

- Conventa постава фокус за планиране на 
срещи в региона на Европа.  

- Conventa е единствената по рода си 
платформа в региона. 
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- Ежегодно участие на събитието взимат 
над 250 първокласни hosted buyers от 
корпоративните среди.  

International Tourism 
Trade Show 
Вроцлав, Полша 
 

04-06.03.2022 г. 
 

60 - Едно от най-големите изложения в 
Полша както с бизнес, така и с 
туристическа насоченост. 

-           В рамките на ITTS Wroclaw  се 
провеждат следните допълнителни 
събития: Special Guests, Travelers’Festival, 
Culinary Festival, уъркшопи, 
конференции, изложбени игри, детски 
атракции, пърформанси и други.  

-           Вроцлав е столицата на Долна 
Силезия и един от най -големите градове 
в Полша. През 2018 година е избран за 
най-добра европейска дестинация, а през 
2016 година е избран за европейска 
столица на културата. 

-    International Tourism Trade Show в 
цифри: 

- 200 изложители, от които 50 са 
международни; 

- 5 200 кв.м. изложбена площ; 
- 130 изложбени щанда; 
- 12 000 посетители; 
- Допълнителна информация: 

http://mttwroclaw.pl/  
Salon du Randonneur 
Лион, Франция 

 

25-27.03.2022 г. 40 - Изложение за приключенски туризъм. 
Провежда се от 2006 г. и през 2022 г. ще 
бъде 14-то издание на изложението, което 
бе отменено през 2021, поради сложната 
епидемиологична обстановка. 

- В продължение на 3 дни изложението 
привлича близо 15 000 посетители, с 475 
изложители на 152 щанда, разпределени 
на 4500 кв.м. 

- На събитието участие взимат 
специалисти от туристическия бранш не 
само от регионите на Франция, но и 
представители на международни 
туристически компании, национални 
туристически офиси, туроператори, 
места за настаняване и много други.  

GTF - Georgian  
Tourism Fair 
Тбилиси, Грузия 
 

Март 
2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 

40 - Международно туристическо изложение, 
което има за цел да осигури платформа за 
стимулиране развитието на туризма в 
целия регион на Кавказ.  

- Тематични раздели: Приключенски 
туризъм; Музеи и тематични паркове; 
Туристическо оборудване и аксесоари; 
Курорти и екотуризъм; Застрахователни 
компании; Туристически агенции и 
туроператори; Хотели и курорти. 



Приложение 4: Участия на международни туристически изложения през 2022 г. 

 

- Допълнителна информация: 
http://tourismexpo.ge/?lang=en  

REST & 
ENTERTAINMENT 
EXPO 
Ереван, Армения 
 

Септември 
2022 г. 

 
 
 
 

 

40 - Изложение за туризъм, здравословен 
начин на живот и отдих. Провежда се в 
рамките на универсалния регионален 
търговско-промишлен изложбен форум 
„Армения ЕКСПО“. 

- Допълнителна информация: 
https://expo.am/   

TourEXPO   
Лвов, Украйна 
 

18-20.10.2022 г. 60 - Едно от най-значимите събития в 
туристическия бизнес на Западна 
Украйна, място за срещи между 
национални и международни 
туристически организации, мениджъри 
на ваканционни и почивни бази 

- Допълнителна информация: 
http://www.galexpo.com.ua/turexpo/index_
en.html  

 
Athens International 
Tourism & Culture Expo  
Атина, Гърция  
 
 

Ноември  
2022 г. 

 
 
 
 

 
  

80 - Провежда се под егидата на 
Министерството на туризма и подкрепата 
на Гръцката туристическа организация. 

- повече от 300 изложители от 40 страни 
- Над 6 000 посетители, от които 5 400 

професионалисти  
- Допълнителна информация: 

https://aite.gr/en/  
QMT - Qatar International 
Exhibition For Travel & 
Tourism 
Доха, Катар 

 

 

Ноември  
2022 г. 

80 - Първото по рода си изложение в Катар за 
насърчаване както на входящия, така и на 
изходящия туризъм. 

- Допълнителна информация: 
https://qtmqatar.com/  

 


