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2001 – Откриване на IEC - София 

 

Днес: 

 

-   6 изложбени и 7 конгресни зали 

-   42 000 кв. м 

-   900 парко места 

-   Хотел, ресторанти, кафенета, банков   
 офис, туристическа агенция 

  

 

INTER EXPO CENTER – София 

Член на :  

• UFI – Световна асоциация на изложбената 
индустрия 

• CEFA – Централно европейски съюз на 
панаирните организатори  

 



-  3 km от летище София  

 - 7 km от центъра на града 

 - 17 km от централна гара и автогара 

 - директна автобусна линия 114 от Орлов мост 

- 19 станция на метро линия 1 (скоро)  



Агенция Булгарреклама ЕООД 

-Ексклузивен оператор в Интер Експо Център 

- Над 50 годишен опит в разработването, организирането и провеждането на изложби и бизнес 

събития –    един от лидерите в тази сфера България 

- Организира на неговата територия повече от 80% от събитията в изложбения календар 

 

 

Ключови дейности: 

-Организиране и провеждане на международни специализирани изложби и различни по вид 

делови събития – конгреси, конференции, семинари, фирмени тържества, церемонии и др. 

-Проектиране и художествено оформление и изграждане на щандове 

-Предоставяне на рекламни услуги 

-Спедиция, логистика и митническо обслужване – Експо логистик 



Изложбена програма 2012  



 

Изложенията/панаирите.... 

 

- Изложбите са важен и ефективен канал за международен 
обмен на идеи, стоки и услуги.  

- Независимо от развитието на високите технологии, 
виртуалните пазари все още не могат да заменят 
истинския пазар.  

- Изложенията продължават да са най-динамичният и 
ефективен маркетингов инструмент, като в центъра стои 
комуникацията - преговори, дискусии, презентации, личен 
делови контакт.  

- Равнопоставеност на двете страни в преговорите – 
неутрална територия, еднакви условия 

 



Видове панаири и изложения 

Според района, който обхваща 
Международни търговски панаири/изложения 
Национални търговски панаири/изложения 
Регионални търговски панаири/изложения 

 
Според сектора 

Универсални търговски панаири 
Търговски панаири, обединяващи няколко бранша 
Специализирани търговски панаири/изложения 
Търговски панаири тип конгреси 
Изложения, насочени към крайния потребител 

 
 



Избор на подходящ панаир/изложение 

Анализ на съществуващите панаири/изложения 

Теми 

Имена 

Целеви групи 

Обхват 
 

Собствени цели при участие 
 

Предварителен подбор 
 

Посещение 

 



Подготовка на участие 

Осъзнаване на значението и ролята на изложението в 

маркетинговия микс на фирмата 

Набиране на информация за съществуващите 

панаири/изложения 

Формулиране на целите за участие в панаир/изложение 

Избор и вземане на решение 

Изготвяне на бюджет 

Организационни процедури 

Атрактивен щанд 

Добре обслужван и менажиран щанд 

Подходяща реклама и промоция на участието 

След изложбена дейност 

 



Техническа и организационна 
концепция 

 

 

Размер на щанда, вид, местоположение 

Дизайн 

Експонати 

Техническо оборудване 

Транспорт 

Изграждане на щанда 

Демонтиране на щанда 

Изнасяне на експонатите 



Избор на персонал 

Качества:  

-служители, които добре познават дейността на фирмата 

-Специалисти, запознати с качествата и функциите на 
експонатите 

-Комуникативни  

-Говорещи поне два международни езика 

Отговорности: 

-Да се грижат за добрия вид на щанда 

-Да предоставят информация на посетителите 

-Да предават важна информация към централния офис 
веднага, ако се налага 

-Да водят списък с контактите – бележки за искания, 
очаквания и други 



Реклама на изложението от организаторите 

-Информация до медиите 

-Директна реклама за изложители и посетители 

-Реклама в специализирани издания 

-Он лайн реклама 

-Външна реклама (билборди, хоругви и др.) 

-Директен мейлинг 

 

 

Запомнете: 

Организаторите рекламират изложението, 
не отделния изложител!!!! 



Рекламни възможности, предоставени от 
организаторите 

Външна реклама на място 
 
Предоставяне на лога, схеми на зали и 
месторазположение на щанда 
 
Брошури за посетители, плакати, видео клипове 
 
Промоционални стикери, реклама в каталога 
 
Ваучери за свободен вход 
 
Възможност за публикуване на новости в съобщенията 
до медиите и информационния бюлетин на 
изложението 

 



Допълнителни начини за реклама от страна на изложителя 

-Информация и реклама на фирмения уебсайт 

 

-Разпространение на покани по пощата, е-мейл или факс 

 

-Телефонни обаждания 

 

-Разпространение на предоставените ваучери за свободен вход 

 

-Реклама в специализирани издания 

 

-Презентация на фирмата или продукта в бизнес форума 

 

-Рекламни материали/подаръци за посетителите на щанда 

 



Допълнителна дейност след приключване на 
изложението 

 

-Благодарете на важните си клиенти, че са ви посетили  

-Изпратете обещаните материали/информация 

-Дискутирайте важните посещения и контакти във 
фирмата 

-Прозвънете обратно посетителите , които ви се струват 
интересни или обещаващи 

-Обработете всички запитвания 

-Пишете на вашите представители, дилъри, клиенти 

-Направете оценка на съотношение постигнати 
цели/направени разходи – това ще определи успешността 
на вашето участие 

 

 



 
 

Допълнителна дейност след приключване на 
изложението 

 

  

 

Ако оценявате участието си на съответното 
изложение като успешно, заявете включване в 
следващото му издание възможно най-скоро – 

така ще имате приблизително година да се 
подготвите! 

 

УСПЕХ! 

 

 



14 най-големи грешки, които допускат изложителите.... 

 

 
•Да се представите като прекалено големи 

•Да се представите като прекалено малки  

•Нямате определени цели  

•Хаотична визия 

•Подаръци заради самите подаръци  

•Необучен  персонал на щанда  

•Недоброкачествено проследяване на контактите  

•Липса на всекидневна подготовка на щанда  

•Партита и създаване на социални контакти  

•Пакетиране и разопаковане 

•Участие в неподходящи изложения (неучастие в 

 подходящи изложения)  

•Да не разглеждаме изложението и да не общуваме 

•Липса на предварителен маркетинг 

• Повторение на едни и същи продукти всяка година – щандът  изглежда по 

сходен начин 

 
 



Благодаря за вниманието! 

Даниела НЕНЧЕВА 
Мениджър Бизнес развитие 

 
Агенция Булгарреклама ЕООД/Интер Експо Център  

бул. Цариградско шосе 147 
1784 София, България 

tel: 02 9655 321 
fax: 02 9655 230 

мобилен: 0885 590 269 
e-mail: dnentcheva@iec.bg 

 
 

www.iec.bg 
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