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ДО         

БРАНШОВИ АСОЦИАЦИИ, 

РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И  

ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ 

 

 

 ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ОНЛАЙН 

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО СЪБИТИЕ 

VIRTUAL TRAVEL TRADESHOW 

 29-30 АПРИЛ 2021 Г.  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

           В резултат на необходимостта от предприемане на мерки, предотвратяващи 

разпространението на вируса COVID 19, през 2021 година международното 

туристическо събитие VIRTUAL TRAVEL TRADESHOW,  ще се проведе онлайн на 

29-30 април 2021 г. 

           Идеята на събитието е да се осъществи контакт между дестинациите по света с 

германските и австрийските туристически агенции. Основен акцент е началото на 

летния сезон.  

Мероприятието дава възможност за: 

- Комуникация и обмен на информация между всички участници; 

- Осъществяване на чат и видео разговори; 

-  Цифров обмен на визитни картички; 

-  Достъп до историята на разговорите; 

-  Отчитане; 

-  Мултимедийна библиотека за предоставяне на оферти като PDF, 

изображения и видео файлове. 

 Ползи при участие на Virtual Travel Tradeshow:  

- 100% обхват на туристическата индустрия; 

- Обмен на опит; 
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- Редакторска експертиза; 

- Възможност да се представи един участник като важен партньор на 

професионалистите в бранша и да срещне в целева група в професионална 

среда. 

Участие в събитието традиционно взимат: 

-  над 160 изложители; 

-  2 300 туристически агенти; 

-  над  2 000 посетители; 

-  81% от участниците работят в туристическата сфера 

 

             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 VIRTUAL TRAVEL TRADESHOW 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://events.fvw.de/counterdays/alle-partner/15/30766 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: 

m.hristova@tourism.government.bg и i.karadimova@tourism.government.bg 

 

 Краен срок за подаване на заявки е 23 април  2021 г. 

 Максимален брой участници: 10 
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