
 

 

 

 

 

 

 

     ПОКАНА       

Всичко „ЗА ТУРИЗМА от А до Я – Бургас 2016” 

изложение – договаряне за професионалисти в туристическия бранш 

 

Уважаеми дами и господа, 

Експо Тим ООД и Експозиционен център „Флора”, съвместно с Община Бургас, Общинско предприятие Туризъм и Агенция по 

заетостта имат удоволствието да Ви поканят да посетите  изложението - договаряне за „Туризма от А до Я – Бургас” на 11 и 12 март 

2016, в един от двата дни в удобно за  вас време от 10.00 до 18.00 часа.  

Форматът на изложението - договаряне е с делова и бизнес насоченост конкретно към професионалистите от туристическите обекти 

- мениджъри на хотели, ресторанти и развлекателни заведения. На място ще се срещнете с производители и вносители и ще 

можете да договорите и осигурите за своите обекти най-новите и качествени стоки, консумативи и услуги. 

Периодът на провеждане на проявата е съобразен с подготовката на всички туристически обекти за новия сезон. 

� Ако Ви е необходима специализирана техника и уреди за ресторанти, барове, дискотеки и магазини ще ги откриете на 

договарянето. 

� Ако се нуждаете от системи за сигурност и пожаро - известяване, компютри и софтуерни решения, ще ги откриете на 

изложението - договаряне. 

� Ако търсите да наемете качествен персонал за сезона, заповядайте на договарянето. 

� Ако искате да осигурите за вашите хотели и ресторанти качествени продукти, храни, напитки и консумативи, ще ги откриете 

на изложението – договаряне. 

� Ако искате да обновите вашия хотел, ресторант или заведение с нов интериор, осветление, консумативи - заповядайте на 

договаряне в Бургас. 

� Ако искате да намалите разходите и да подобрите качеството на услугите, предлагани от Вашата компания, на договарянето 

ще откриете и онлайн резервационни системи. 

До този момент своето участие в изложението договаряне са заявили над  30 фирми от следните браншове: 

- проектиране, строителството и обзавеждането на туристическите обекти; 

- почистващи препарати и консумативи; 

- компютри и софтуерни решения, системи за сигурност; 

- храни,  напитки и опаковки; 

- професионално оборудване; 

- институции и организации, свързани с туризма. 

Медийни партньори  са:  Интернет порталът Dir.bg, „Дарик” радио, списание "Твоят Бизнес" и Resto.bg, Go to Burgas, Вестник „Фактор” 

Бургас, „Черноморски фар”, peika.bg, expoworld.bg и Списание ХВП, които ще популяризират и отразяват събитието, участниците в него 

и деловата програма. 

 

Община Бургас ще предостави награда на един от посетителите  на изложението - договаряне  За Туризма от А до Я  - два ваучера за 

посещение на остров Света Анастасия – една от най-новите и атрактивни забележителности в региона на Бургас. 



Повече информация във връзка със „За Туризма от А до Я - Бургас 2016”  можете да намерите на Фейсбук страницата на събитето:  

www.facebook.com 

За-Туризма-от-А-до-Я-Бургас-2016 

 

Контакти: 

E-mail:zarady@gmail.com ; Радмила Александрова -  тел. 0888 307 413, Експо Тйм ООД 

Очакваме ви: 

Място 

Експозиционен център „Флора” – Бургас на 11 и 12 март 2016 от 10.00 до 18.00 часа. 

Адрес: Приморски парк, Бургас 

 

Вход свободен! 

 

Моля, носете поканата разпечатана и попълнена ! 

 

Име……………………………………………………..Фамилия……………..……………………………………….. 

 

Организация/Фирма…………………..…………………........................................................... 

 

Тел………………………………………..…e-mail....................................................................... 

 

Web:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


