Най-голямото индустриално изложение в България – Международният технически панаир, откри
своето 75-о издание с много промени. Към традицията и богатия опит бяха добавени модерни елементи, за да
се отговори на изискванията на бизнеса от 21.век и да се създадат условия за по-бързо навлизане на иновациите в
икономиката не само на България, а и на балканските държави. Страна партньор беше Русия.
Най-значимата технологична среща на Балканите посрещна фирми от 34 държави и демонстрира трансформациите в бизнеса, които ще предопределят неговото развитие. На тези изложения се подписват десетки
договори, създават се много партньорства, заяви министър-председателят Бойко Борисов, преди да открие 75-ия
Международен технически панаир.
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КЛЮЧОВИ ДАННИ
 468 фирми изложители от 34 държави
 нови участници – 39%
 над 24 000 посетители специалисти от 25 държави
 над 650 публикации в медиите

НА 75-ия МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР
 ЗА ПЪРВИ ПЪТ – СЕДМИЦА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
13 безплатни конференции, над 200 лектори, експозиции и шоу, кариерна зона,
уъркшоп за деца на единственото по мащабите си у нас събитие
 СПЕЦИАЛНО БИЗНЕС ИЗДАНИЕ НА „АУТО СИТИ ПЛОВДИВ”
Автомобили за индустрията, търговията и услугите, трасе за тестдрайв
 НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
7000 кв. м експозиции и демозона на тежка механизация
 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ
Онлайн радиосеанс с екипажа на МКС в Деня на Русия
 КАМПАНИЯ „ОТГОВОРНИ НА ПЪТЯ”
След големия успех на първото издание инициативата се провежда отново,
а нейни лица станаха рали шампионите от клуб „Щереви Рали Тим”
 ИНОВАЦИИ, КОИТО ПРОМЕНЯТ СТРОИТЕЛСТВОТО

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБНОВЯВАНЕ
 Преструктуриране на специализираните изложби
Една от съществените промени в Международния технически панаир е
преструктурирането на специализираните изложби. Те вече са пет:
„Машиностроене“ – машини, технологии, роботика, автоматизация;
„Стройтех“ – строителна техника, електротехника, материали,
инструменти, технологии; „Ауто сити Пловдив“ – автомобили, транспорт
и оборудване; „Инфотех“ – информационни и дигитални технологии; „Енеко“ –
енергетика, екология, химия, управление на водите. Идеята е заедно да се
представят компании, работещи в браншове, които взаимно се допълват. По
този начин посетителите специалисти могат да намерят комплексни решения за своите проекти.
 Гъвкави изложбени решения
Важна част от концепцията е стремежът да се открои индивидуалният профил на всяка фирма и всеки изложител да намери най-удачната за него форма на представяне, за да се свърже с повече потенциални
партньори и клиенти. Предлагат се гъвкави изложбени решения, като тематични зони и специализирани секции за отделни сектори. Успешно се налагат
и демозоните, където техниката се показва в действие. Така се отговаря
на съвременните нагласи на фирмите да акцентират на своята уникалност.
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 Нова визия
Международният технически панаир и отделните специализирани
изложби вече имат нова визия с модерен дизайн, съответстващ на
иновативния им дух.
 Нов маркетинг
Специално внимание се отделя на дигиталните инструменти за
представяне на Международния технически панаир и на участниците в
него. Целта е да се постигне по-голяма онлайн видимост на проявата и
изложителите сред целеви групи с различен профил - мениджъри, предприемачи, специализирани и неспециализирани посетители.
Беше осъществена мащабна рекламна кампания в най-популярните и
използвани канали:
 Социални мрежи – Фейсбук, Линкедин, онлайн платформи на Международен панаир Пловдив
 Национални, регионални и специализирани медии
 Външна реклама – основни пътища и големи областни центрове
„Концепцията за развитие на Международния технически панаир съчетава
най-доброто от досегашния опит с актуалните бизнес тенденции и иновативните методи за комуникация. Това носи повече ползи за участниците”, заяви
д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив.

ТЕХНОЛОГИЧНОТО БЪДЕЩЕ НА БИЗНЕСА
75-ият Международен технически панаир представя някои от най-важните
направления, в които ще се развива бизнесът през следващите години.
 Дигитални технологии – дигитатален маркетинг, киберпрестъпност и киберсигурност, блокчейн, логистика, онлайн комуникации, умни
градове и сгради, цифровизация в търговията и услугите – в „Инфотех”
 Хибридни машини и автомобили – в „Стройтех” и „Ауто сити Пловдив”
 Автоматизация, роботика, микроелектроника, нанотехнологии
– в „Машиностроене” и експозицията на Русия, страна партньор на
ЕСЕН 2019
 Енергоспестяващи системи и продукти – в „Стройтех” и „Енеко”
 Екологични технологии за химията, водния сектор и дома – в „Енеко”

МЕЖДУНАРОДНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ
 АУТО СИТИ ПЛОВДИВ – автомобили, транспорт, сервизно оборудване
 ЕНЕКО – енергетика, екология, химия, управление на водите
 ИНФОТЕХ – информационни и дигитални технологии технологии
 МАШИНОСТРОЕНЕ – машини, технологии, роботика, автоматизация
 СТРОЙТЕХ – строителна техника, електротехника, материали,
инструменти, технологии
Експозициите бяха разположени в 5 палати и откритите площи край тях.
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КЛАСАЦИЯ
 Най-големи: „Стройтех” – по площ, „Машиностроене“ – по брой фирми
 Най-голям ръст на участници: „Инфотех” – три пъти повече от м.г.
 Най-голяма промяна: „Инфотех” – вече включва мащабната проява

Седмица на дигиталните технологии „ДиТех”
ÏÎÄÐÅÆÄÀÍÅ ÍÀ ÈÇËÎÆÁÈÒÅ ÏÎ ÏËÎÙ

ÏÎÄÐÅÆÄÀÍÅ ÍÀ ÈÇËÎÆÁÈÒÅ ÏÎ ÁÐÎÉ ÔÈÐÌÈ

УЧАСТНИЦИ
В 75-ия Международен технически панаир се включиха общо 468 компании – 268 директни изложители и 200 представени фирми, от 34
държави: Австрия, Беларус, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция,
Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Китайско Тайпе,
Лихтенщайн, Люксембург, Република Корея, Румъния, Руска федерация, САЩ,
Сирия, Словакия, Словения, Турция, Украйна, Финландия, Франция, Холандия,
Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония
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ПРОФИЛ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
Традиционно най-голямата част от изложителите се занимават с
търговия. На второ място с фирмите производители, следвани от
работещите в областта на услугите, научната и развойната дейност, инженеринга.
Очертава се тенденция за повишаване на броя на високотехнологичните компании.
Новите участници са 39%. Това говори както за нарастващ интерес
към деловия форум, така и за появата на нови сегменти в индустрията,
коментира д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир
Пловдив.
Завърналите се изложители са 13%. Увеличението е почти същото,
както през миналата година, което показва повишаване на доверието към
проявата.

ПРОФИЛ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
ЕСЕН 2019 посрещна посетители от 25 държави: Белгия, България,
Великобритания, Виетнам, Германия, Израел, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Непал, Нигерия, Полша, Република Корея, Румъния, Русия, Северна
Македония, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Франция, Швеция, Япония.
Пристигнаха бизнес делегации и организирани групи посетители от Северна
Македония, Румъния, Русия, Беларус и други страни, а също – от Иракски
Кюрдистан.
Преобладаващата част от посетителите – над 84%, са специалисти
с ясни делови мотиви и цели за своята визита, като това са основно
предприемачи и мениджъри на високо ниво.
Запазва се тенденцията за по-силно присъствие на посетители на
възраст под 30 години – основно студенти и ученици. Така се формира
публика за следващите издания на Международния технически панаир.
ÖÅËÈ ÍÀ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅÒÎ

Ориентиране в новите тенденции
Проучване на оферти
Създаване на нови бизнес контакти
Проучване на конкуренцията
Друго

82.5%
40.5%
37.3%
26.4%
4.1%

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
На 75-ия Международен технически панаир бяха посветени над 650
публикации през периода юни-септември 2019 година. Работата на деловия
форум беше отразена в повече от 50 медии – национални, регионални и
специализирани.
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НАГРАДИ
КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ
39 експоната бяха отличени със златен медал и диплом – найвисокото пазарно отличие за нови продукти с високо качество, в престижното състезание тази година. Най-много бяха наградените в категория
категория „Електроника, електротехника, роботика, информационни технологии и телекомуникации“, тъй като това са сектори, в които приложението
на върхови технологии е най-интензивно.
КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН
организиран съвместно с Националната асоциация за дизайн и реклама.
Голямата награда „Кристален тетраедър“ беше присъдена на експозиционния ансамбъл на Руската федерация. Визията е създадена от ETL
International.
С грамоти бяха отличени щандовете на „Риттал“ (дизайнер Костадин
Демирев), „БГ роботс“ (дизайнер Величко Великов) и „Елтрак“ (дизайнер Лидия
Тосева).

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПАНАИРЕН ПЛАКАТ
50 плаката от изложбени центрове в 14 държави се състезаваха в Международния конкурс за панаирен плакат,
който е единствен в света. Той се организира по инициатива на Международен панаир Пловдив в партньорство
с Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI). Неговото 23-о издание отново демонстрира
развитието на графичния дизайн и уникални визуални решения, чрез които се популяризират изложбени събития.
Победителите за 2019 година са:

I място

II място

III място

„Храна и хотел Индия“
Ю Би Ем, Индия

„Познан гейм арена”,
Международен панаир
Познан

„Мото дни в Рим“,
Международен панаир
Рим

Финалисти за 2019 година са:

„Салон на виното”
Международен изложбен
център София

„Арестувайте
престъплението
навреме”,
Ю Би Ем-Индия

„Възобновяема
енергия”,
Ю Би Ем-Индия

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
Деловата програма включваше 35 събития, посветени на:
o Навлизането на дигиталните технологии в различни области на бизнеса
o Нови технологии и продукти за индустрията и бита
o Върхови научни постижения и разработки на водещи руски
университети и иновационни дружества

ОЧАКВАМЕ ВИ ОТНОВО
В ПЛОВДИВ
НА 76-ия МЕЖДУНАРОДЕН
ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР
ОТ 21 ДО 26 СЕПТЕМВРИ 2020
ГОДИНА!

