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ITB
Берлин, Германия

07-09.03.2023 г. 500

Най-значимият туристически форум в
световен мащаб
Провежда се от 1966 г.
160 000 кв. м. изложбена площ 
3 513 изложители от 120 страни /2022 г.
проведено виртуално/
От 2023 г. изложението ще бъде насочено
само за B2B публика
Допълнителна информация:
https://www.itb.com/en/

WTM
Лондон, Великобритания

06-08.11. 2023 г. 294

Най-голямото в света изложение за
професионалисти в туристическата
индустрия
Провежда се в конгресен център ExCeL
Близо 35 800 професионалисти са участвали
в изложението през 2022 г. 
Допълнителна информация:
https://www.wtm.com/london/en-gb.html 
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CMT
Щутгарт, Германия

14-22.01.2023 г. 40

Най-голямото световно изложение за масова
публика за туризъм и почивки
Провежда се в район с висока концентрация
на население и добра покупателна способност
За последен път изложението се проведе
присъствено през 2020 г.
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/

FITUR
Мадрид, Испания

18-22.01.2023 г. 100

Едно от най-големите туристически
изложения в света, ще се проведе за 43-ти път
Предназначено е за професионалисти и за
обща публика
8 360 компании от 5 континента и 55 страни
(2022 г.)
Посетители – 112 000, от които 82 000
професионалисти и 30 000 обща публика
(2022 г.)
44 000 кв.м. изложбена площ (2022 г.)
Допълнителна информация:
https://www.ifema.es/fitur 

              Представителни национални щандове
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EMITT East 
Mediterranean 

International Tourism 
and Travel Exhibition
Истанбул, Турция

 
08-11.02.2023 г. 108

Едно от петте най-добри туристически
изложения в света
461 изложители от 110 страни (2022 г.)
33 595 посетители (2022 г.)
Допълнителна информация:
https://emittistanbul.com/Home

IMTM
Тел Авив, Израел

 

14-15.02.2023 г. 80

Най-голямото туристическо изложение
Източно средиземноморския регион. Ще се
проведе за 29-ти път
1 870 изложители от 57 страни (2022 г.)
26 800 посетители (2022 г.)
Допълнителна информация: 
 https://www.imtm.co.il 

TTR
Букурещ, Румъния

23-26.02.2023 г. 230

Най-значимото международно туристическо
изложение в Румъния
Отворено за професионалистите и общата
публика
Допълнителна информация:
http://www.targuldeturism.ro/en/

IFT
Белград, 

Република Сърбия 
 

23-26.02.2023 г. 100

IFT e най-голямото международно
туристическо изложение в Сърбия.
43-то провеждане на изложението през 2021
е отложено, предвид глобалната пандемия.
Предназначено за обща публика и
професионалисти
900 изложители от 44 страни
66 784 посетители, от които 12 500 бизнес
посетители (2022 г.)
30 482 кв.м. изложбена площ (2022 г.)
Допълнителна информация:
www.beogradskisajamturizma.rs

f.re.e
Мюнхен, Германия

 

22-26.02.2023 г. 30

Предназначено за професионалисти и
масова публика
През 2021 г. и 2022 г. f.re.e не се състоя,
предвид глобалната пандемия
1 300 изложители от 60 страни (2020 г.)
130 000 посетители (2020 г.)
Допълнителна информация: www.free-
muenchen.de 

Ferien Messe Wien
Виена, Австрия 

 
 

  16-19.03.2023
  

40

Най-голямото туристическо изложение в
Австрия
През 2021 г. и 2022 г. Ferien Messe не се
проведе, предвид глобалната пандемия
800 изложители от 80 страни 
Над 150 000 посетители (2020 г.) 
Допълнителна информация:
https://www.ferien-messe.at/   
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AITF
Баку, Азербайджан

 
 
 
 

България ще бъде страна 
партньор на изложението

04-06.04.2023 г. 60

Водещо международно туристическо
изложение за Кавказкия регион
Ще се проведе за 21-ви път. През 2020, 2021
и 2022 г. изложението не се проведе,
предвид глобалната пандемия
5 437 посетители, от които 68 %
професионалисти в туризма (2019 г.)
277 изложители от 20 страни
Допълнителна информация: www.aitf.az

TOURISM & TRAVEL
EXPO

 Кишинев, Молдова
 
 

 
  06-09.04.2023 г. 

  
100

Ще се проведе за 26-ти път. През 2021-2022
г. изложението не се проведе
81 изложители от 6 страни (2020 г.)
8 310 посетители (2020 г.)
Допълнителна информация:
www.tourism.moldexpo.md

IMEX
Франкфурт, Германия

 
 

23-25.05.2023 г. 50

Най-голямото специализирано изложение в
европейски мащаб за конгресни и бизнес
пътувания
Предназначено единствено за делова
публика
Над 2 500 изложители от 150 страни (2022 г.)
18 000 кв.м. изложбена площ
Допълнителна информация: www.imex-
frankfurt.com/

Arabian Travel Market 
Дубай, ОАЕ

 

 
  01-04.05.2023 г.

  
60

Най-голямото международно туристическо
изложение в региона на Близкия Изток и
Северна Африка.
Предназначено e само за професионалисти
1 500 изложители, представители от 158
страни (2022 г.)
20 000 посетители (2022 г.)
20 000 кв. м. изложбена площ
Допълнителна информация:
https://www.wtm.com/atm/en-gb.html 

Top Resa
Париж, Франция

 
03-05.10.2023 г. 44

Най-голямото туристическо изложение във
Франция за професионалисти
170 страни (2022 г.)
Над 29 475 посетители (2022 г.)
33 000 кв. м. изложбена площ
Допълнителна информация: www.iftm.fr 

TTR
Букурещ, Румъния

 Ноември 
2023 г.

 
150

Предназначено за масова публика и
професионалисти
237 компании от 19 страни (2022 г.) 
9 589 кв. м. изложбена площ
Допълнителна информация:
www.targuldeturism.ro
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PHILOXENIA 
Солун, Гърция

 
Ноември 

2023 г. 100

Предназначено за обща публика и
професионалисти
Провежда се от 1985 год.
359 изложители (2022 г.)
15 000 посетители, 4 129 професионалисти
от 13 страни (2022 г.)
Допълнителна информация: www.helexpo.gr 

TT Warsaw
Варшава, Полша

 
Ноември 

2023 г.

 
  196.75

  

TT Warsaw се организира от повече от 28
години и е едно от най-значимите събития,
свързани с туристическата индустрия
300 изложители от 50 страни (2022 г.)
25 000 кв.м. изложбена площ
Допълнителна информация:
https://ttwarsaw.pl/en/

Touristik & Caravaning
International 

Лайпциг, Германия
 

Ноември 
2023 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 обща публика и
професионалисти
Допълнителна информация:
https://www.messe-stuttgart.de/tc/en

IGTM – International Golf 
Travel Market

Лисабон, Португалия
 

16-19.10. 2023 г. 48

Най-голямото събитие в туристическата
голф индустрия 
Предназначено за провеждане на B2B
срещи
350 голф туроператори (2022 г.)
Над 600 доставчика на голф услуги (2022 г.)
Допълнителна информация:
www.igtmarket.com 
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ADVENTUR
Вилнюс, Литва

 

27-29.01.2023 г. 40

Единственото международно туристическо
изложение в Литва, представящо
туристически услуги и активен начин на
живот
Над 300 изложители от 19 страни (2020 г.) 
Допълнителна информация:
https://www.litexpo.lt/en/events/adventur-
2023/

BALTTOUR
Рига, Латвия 

 
03-05.02.2023 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

 

09-11.02.2023 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

 

01-02.02.2023 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 поставя фокус за планиране на
срещи в региона на Европа. 
Conventa е единствената по рода си
платформа в региона
Ежегодно участие на събитието взимат над
250 първокласни hosted buyers от
корпоративните среди
Допълнителна информация:
https://conventa.si/
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FINE #Wine Tourism 
Marketplace

Валядолид, Испания
 

01-03.03.2023 г.  60

Насочено към испански и международни
професионалисти в сферата на винения
туризъм
Участници над 100 изби/винарни, зони/
територии, специализирани агенции и
купувачи от 15 страни
Предлага информация за най-новите
тенденции във винения туризъм, за #MICE,
групи, FIT, винени турове, индивидуални и
луксозни пътувания
Допълнителна информация:
https://feriavalladolid.com/fine-
expo/en/home-english/ 

International Tourism 
Trade Show

Вроцлав, Полша
 

03-05.03.2023 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:

Допълнителна информация:
http://mttwroclaw.pl/ 

 - 200 изложители, от които 50 са
международни;
      -   5 200 кв.м. изложбена площ;
      -       130 изложбени щанда;
      -   12 000 посетители;

Salon du Randonneur
Лион, Франция

 

25-26.03.2023 г.  40

Изложение за приключенски туризъм.
Провежда се от 2006 г.
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
Допълнителна информация:
https://www.randonnee.org/  
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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
Допълнителна информация:
http://tourismexpo.ge/?lang=en 

New Deal Europe
London Kia Oval

Лондон, Великобритания
 

28.03.2023 г.  

New Deal Europe е конференция, която ще
се проведе в централен Лондон. Събитието е
фокусирано върху промоцията на
балканския регион пред британския и
ирландски туристически сектор. New Deal
Europe дава отлична възможност да се
осъществят контакти и обмен на
информация между ключови туристически
компании от Обединеното кралство и
Ирландия, туристически бордове и
доставчици от балканските страни. 
Допълнителна  информация:
https://newdealeurope.com/ 

KITF 
Алмати, Казахстан

 

19-21.04.2023 г. 27

Най-голямото туристическо изложение на
пазар Казахстан. Организатори се с
подкрепата наСОТ, Министерството на
индустрията и търговията на Казахстан
 4 779 души 
367 изложители от 30 страни /2019 г./
Допълнителна информация: www.kitf.kz/ru

Caucasus Tourism Fair
Грузия, гр. Тбилиси

 

  

Изложение с международно участие на
страни от цял свят
Промотиращ туристическия бранш на
страните от Кавказкия регион
Допълнителна информация:
http://10times.com/caucasus-tourism-fair

REST & ENTERTAINMENT 
EXPO

Ереван, Армения
 

15-17.09.2023 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/en/exhibition/otdyh-i-
razvlecheniya-expo
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QMT - Qatar 
International Exhibition 

For Travel & Tourism
Доха, Катар 09-11.10.2023 г. 80

Първото по рода си изложение в Катар за
насърчаване както на входящия, така и на
изходящия туризъм
Допълнителна информация:
https://qtmqatar.com/

Athens International 
Tourism & Culture Expo 

Атина, Гърция 
 Ноември 

2023 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/ 

Tashkent International 
Tourism Fair

Узбекистан, гр. Ташкент
 Ноември

2023 г. 50

Eдно от най-значимите изложения в
Узбекистан
Допълнителна информация:
https://titf.uz/en/  

ПЛАН ЗА РЕКЛАМНИТЕПЛАН ЗА РЕКЛАМНИТЕ  
ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023 Г.ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023 Г.

81

      Наличие на интерес от страна на български туристически фирми, асоциации,
сдружения и общински администрации.
  Необходимостта от налагане на България на традиционни, целеви,
перспективни и приоритетни пазари и/или специализирани продуктови
изложения.

           Министерство на туризма ежегодно планира представянето на България на
международни туристически изложения с представителни щандове – близо 30,
неразделна част от Годишната програма за национална туристическа реклама 
Изборът за участие във всяко конкретно изложение се определя от:

https://qtmqatar.com/
https://aite.gr/en/
https://titf.uz/en/
https://qtmqatar.com/
https://aite.gr/
https://titf.uz/en/

