НИЕ СЪЗДАВАМЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ!

Нашата мисия
Нашите изложения се базират на идеята
да бъдат ефективна платформа за:

Контакти и партньорства
Иновации и върхови технологии
Индустрия 4.0
Нови модели на предприемачество
Бизнес - образование - наука

ПАНАИРНИЯТ КОМПЛЕКС

Един от най-големите на Югоизточна Европа
с обща площ 352 000 кв.метра

отлични условия за предствяне на
фирмите

атрактивни локации за експозиции и
демонстрации

рекламни точки за ефективни послания

пълен сервиз за изложители и посетители

организиране на събития с различен профил

Галерия

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА
Международен
партньор

за

панаир

Пловдив

презентиране,

интернационализация

на

всяка

е

КЛЮЧОВИ ДАННИ
надежден

развитие
компания.

и
Ние

предлагаме:
професионализъм в организацията на изложения
разнообразни маркетингови инструменти
всички необходими услуги
интензивни B2B и B2C контакти
модерна инфраструктура

(за година)
над 40 изложбени прояви
над 8000 участници от 60 държави
близо 250 000 постители от България и Европа
около 350 делови, обществени, културни и
спортни събития

Нашите
изложения

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР
ПАНАИРЕН ПЛАКАТ
Международен конкурс
АГРА - Международна селскостопанска
изложба
ВИНАРИЯ - Международно изложение
за лозарство и винарство
ФУДТЕХ - Международно изложение за
храни, напитки, машини и оборудване
ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ
ЦВЕТНА ПРОЛЕТ
ХЕМУС - Международно изложение
за отбранителна техника и услуги

МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ Международно изложение за медицина,
стоматология и фармация
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА
КРАСОТАТА И ПРИЧЕСКАТА
БУЛКОЛЕКТО - Международен панаир
на колекционерите
ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО - Специализирано
международно изложение за текстилна
техника и продукти
ТФ ФЕСТ - Международен панаир на
тренировъчните фирми
C.A.C и C.A.C.I.B. - Международни
киноложки изложби

МЕЖДУНАРОДЕН

СТРОИТЕХ
Изложение за строителна техника, елтех,
материали, инструменти и технологии

ТЕХНИЧЕСКИ
ПАНАИР

МАШИНОСТРОЕНЕ
Изложение

за машини, технологии, роботи,

автоматизация

ИНФОТЕХ
Изложители: близо 685 фирми

Изложение за информационни
и дигитални технологии

Държави: 35
Изложбена площ: 17 500кв.м.
Посетители: над 30 000 специалисти
от България и Европа

АУТОСИТИ
Изложение за автомобили, транспорт и

Публикации в медиите: над 550

оборудване

ЕНЕКО
Изложение за

Галерия

енергетика, екология, химия,

управление на водите

Растениевъдство, машини и инвентар за

АГРА

растениевъдството

Международна
селскостопанска

препарати за растителна защита

изложба

Изложители:

Сортови семена, посадъчен материал,

400 фирми

Държави: 19

Животновъдство, машини, инсталации,
съоръжения за животновъдството

Изложбена площ: 11 235 кв.м.
Посетители: над 42 000 специалисти
от България и Европа

Публикации в медиите: над 250

Ветеринарна медицина, научна
дейност и разработки

АГРА е част от мегафорума за селскостопанство,
храни, вино и оборудване, заедно с ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ

Опаковки и опаковъчна техника
Галерия

ВИНАРИЯ

Вино и високо алкохолни напитки

Международно изложение за
лозарство и винарство
Машини, технологии, материали и
услуги за винопроизводство

Град на виното

Изложители: 117 фирми

Разсад, технологии, оборудване, услуги и

Държави: 10
Посетители: над 42 000 специалисти

материали за лозарството

от България и Европа

Публикации в медиите: над 250

Опаковки и етикети

ВИНАРИЯ е част от мегафорума за селскостопанство,
храни, вино и оборудване, заедно с АГРА и ФУДТЕХ

Винен туризъм
Галерия

ФУДТЕХ

Хранителни продукти

Международно изложение
за храни и напитки,
опаковки, машини и

Материали, суровини, консумативи за
хранително-вкусовата промишленост

технологии

Машини и съоръжения за хранителноИзложители: 107 фирми

вкусовата промишленост

Държави: 13
Посетители: над 42 000 специалисти
от България и Европа

Публикации в медиите: над 250

Опаковъчна промишленост

ФУДТЕХ е част от мегафорума за селскостопанство,
храни, вино и оборудване, заедно с АГРА и ВИНАРИЯ

Здравословно хранене
Галерия

Международна

изложба

Ловно, рибарско и оборудване за екстремни
спортове - оръжия, муниции, принадлежности,

ПРИРОДА,

екипировка, облекло, обувки, аксесоари и храни

ЛОВ,
РИБОЛОВ

Ловен, риболовен, приключенски,
алтернативен и екотуризъм

Изложители: близо 50 фирми
Държави: 7
Посетители: над 22 000 специалисти

Лодки, кемпери, каравани и специализирани
превозни средства (АТВ и УТВ)

от България и Европа

Публикации в медиите: над 80

Оптически и навигационни уреди,
Фотографска и видеотехника, дронове
ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ е част от Дни на
семейството, хобито, модата и свободното време,
заедно с изложбите:
ЦВЕТНА ПРОЛЕТ
Европейски форум на социалната икономика
Италиански фестивал на красотата и прическата
Международни киноложки изложби

Галерия

Ловни трофеи и поставки за тях

Специализирана изложба

Традиционни и екзотични цветя
Декоративни храсти и дръвчета

ЦВЕТНА

Овошки

ПРОЛЕТ
Семена, разсад, луковици

Изложители: близо 38 фирми
Посетители: над 22 000 специалисти
от България и Европа

Градински инструменти и оборудване
Саксии, керамични изделия и аксесоари за
цветарството

Публикации в медиите: над 80

Препарати за растителна защита и торове
ЦВЕТНА ПРОЛЕТ е част от Дни на семейството,
хобито, модата и свободното време, заедно с
изложбите:
ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ
Европейски форум на социалната икономика
Италиански фестивал на красотата и прическата
Международни киноложки изложби

Ръчно изработени изделия от дърво сувенири, съдове, декорации

Галерия

Сухопътни войски

ХЕМУС
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА
ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И

Военновъздушни сили
УСЛУГИ

Военноморски сили

Изложители: 69 фирми

Съвместни способности, бойно

Държави: 17

осигуряване и логистика

Посетители: над 2800 специалисти
от България и Европа

Изложбена площ: 4436 кв.м

Галерия

Сигурност и антитероризъм

МЕДИКУС

Медицинска техника, консумативи, болнично обзавеждане,
оборудване за спомагателни дейности в здравните заведения,
алтернативна медицина

ДЕНТО
ГАЛЕНИЯ
Оборудване за стоматологични кабинети и зъботехнически

МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА

лаборатории, профилактика и хигиена на устната кухина

МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ И
ФАРМАЦИЯ

Лекарствени средства, хранителни добавки, билки и билкови

Изложители: 102 фирми
Държави: 16
Посетители: близо 4000 специалисти

продукти, обзавеждане на аптеки и галенови лаборатории,
лабораторна техника и фармацевтичен инструментариум,
лабораторни прибори и апаратура

от България и Европа

Публикации в медиите: над 50 в
различни по профил издания

Дезинфекция и хигиена: уреди, препарати, защитно и
работно облекло, лични предпазни средства

Галерия

ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА: машини, оборудване, софтуер и услуги

ТЕКСТЕЙЛЪР

за производство на текстил, трикотаж, облекло и кожени
изделия

ЕКСПО
СПЕЦИАЛИЗИРАНО
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА
ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ПРОДУКТИ

МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ: материали и консумативи за
производство на текстил, трикотаж, облекло и кожени
изделия

ДОГОВАРЯНЕ:

производители на облекло и кожени изделия

на ишлеме и полуишлеме

Изложители: 82 фирми
Държави: 8
Посетители: над 2500 специалисти
от България и Европа

ГОТОВ ПРОДУКТ – МОДА: производители на мъжка, дамска и
детска мода, бельо, трикотаж, обувки, аксесоари и други

Галерия

изделия

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР
за организиране на Вашето
корпоративно, обществено, културно или
спортно мероприятие

комфортна среда – индивидуални решения за аранжиране по желание
на клиента, климатизация, различни варианти на осветление
технически средства – озвучаване, аудио- и видеозапис, симултантен
превод, система за мултимедийни презентации, плазмени екрани и др.
удобства – зони за кафе паузи и кетъринг, фронтдеск за регистрация
експертни консултации
услуги за организиране и популяризиране на събития

Конгресният център осигурява:

17 постоянни зали в Конгресния център и в други палати
пресклуб в Конгресния център
специално подготвени изложбени палати, които могат да се
трансформират за различни прояви и побират до 2000 седящи места
всяка
временни зали по време на изложенията

Виенски павилион за специални прояви – официални церемонии,
фирмени и културни прояви, сватби и лични празници

Експертни
консултации

Цялостно
техническо
обезпечение

Пространствен
дизайн

Кафе паузи и
кетъринг

ОЧАКВАМЕ ВИ!

