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ДО         

БРАНШОВИ АСОЦИАЦИИ, 

РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И  

ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ 

 

 

 ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ОНЛАЙН 

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО СЪБИТИЕ 

NEW DEAL EUROPE 

12 АПРИЛ 2021 Г. 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

           В резултат на необходимостта от предприемане на мерки, предотвратяващи 

разпространението на вируса COVID 19, организаторите информират, че през 2021 

година международното туристическо събитие NEW DEAL EUROPE,  ще се проведе 

онлайн на 12 април 2021 година. 

Концепцията New Deal Europe представлява еднодневно туристическо събитие, 

фокусирано върху Балканския регион в Европа, обединяващо доставчици и 

туристически съвети от 12-те балкански държави с ключови лица от цял свят, вземащи 

решения относно индустрията.      

Форумът включва:   

 Marketplace – B2B семинар между туроператорите с потенциал за региона и 

доставчиците със седалище на Балканите; 

 Форум – дискусия / кръгла маса по въпроси, засягащи туризма в региона, с 

водещи гост-лектори; 

 Работа в мрежа – възможност за доставчиците да разширят базата данни за 

туристическата търговия и туристическата преса. 

Участници в събитието: 

• Туристически търговски доставчици от Балканите; 
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• Туристически съвети, национални и регионални; 

• Туроператори, продаващи региона или с потенциал за региона; 

• Вътрешни туроператори, продаващи на задгранични пазари; 

• Търговски асоциации; 

• Консорциум на туристическите агенти; 

• Туристически търговски медии; 

 

             С оглед създаване на максимално облекчени условия за туроператорските 

фирми, туристическите агенти,  сдруженията и общинските администрации, 

Министерството на туризма ще организира участието им на международното 

туристическо събитие NEW DEAL EUROPE през 2021 година, като то ще бъде без 

заплащане на такса участие за първите 10 записали се съизложители. При 

достигане на максималния брой участници, записванията се прекратяват.  

            След достигане на максималния брой участници, всички останали желаещи 

следва да се свържат директно с организаторите на изложението на следния 

уебсайт https://newdealeurope.com/ от където ще получат цялата интересуваща ги 

информация, както и оферта за заплащане на такса за участие. 

С цел по-оперативната организация и осъществяване на по-ефективна комуникация 

както с желаещите да участват съизложители, така и с организаторите на изложението, 

моля да заявявате участието си като изпратите попълнено приложеното заявление 

за участие, подписано с електронен подпис,  на имейл адрес: 

i.karadimova@tourism.government.bg 

 Краен срок за подаване на заявки е 12 март 2021 г. 

 Максимален брой участници: 10 
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