
Първата специализирана платформа в България, която свързва хотелите
и собствениците на зали с организаторите на събития



Заедно да популяризираме България като търсена и 

предпочитана дестинация за събитиен туризъм

Цел и мисия на EventPlusBG

Колкото повече места за събития участват в 

платформата и специалното ни издание Events 

Guide, толкова по-лесно ще формираме т.нар. MICE 

предлагане в България. 

Ако страната ни се утвърди като дестинация за 

събитиен туризъм, печелим всички.



Категории в Eventplus.bg



Eventplus.bg комбинира двата подхода -
„реклама с визуално представяне“ и „резултати от търсене по критерии“

Визуална реклама Търсене по критерии

.



В Eventplus.bg организаторите могат да търсят
по специализирани критерии



Представeте Вашия
хотел или ивент център

Ключови факти

Местоположение

Категоризация 

Капацитет за настаняване

Брой зали и вариации на подреждане

Текстово описание

Снимки, видео

360 градусово заснемане

Описание на събития които се провеждат



Вашите зали/ресторанти участват в
максимален брой търсения

Вариации на подреждане Директни препратки към всяка зала поотделно  



Отделно всяка зала/ресторант участва с разширено представяне в 

съответната категория

Бързи и директни препратки към съответната секция



Възможност да увеличите директните 

запитвания

Разполагате с бърза и директна връзка с
клиентите Ви

Получавате запитването директно в имейла

си;

Форма, която подсеща организаторите от

какво още биха имали нужда;

Получите по-завършено запитване,               

което спестява време при изготвяне на

офертите.



EventPlusBG инвестира вместо Вас!

Намалявате маркетинговия си бюджет
Като платформа с фокус върху привличането на организатори на събития, Вие можете да

разчитате на EventPlus.bg да рекламира Вашите зали и допълнителни услуги пред

потенциални клиенти;

Реклама в социалните мрежи
Чрез Event Plus получавате допълнителна реклама – представяне на залите ви в профилите на

платформата в социалните мрежи, Youtube, имейл бюлетин;

Продуктово позициониране
EventPlus.bg предлага възможност за публикуване на ПР материал в категория „Актуално“, 

както и представяне на специалните ви бизнес/туристически предложения в Оферти;

Получавате още линкове и добра оптимизация по ключови думи.

https://eventplus.bg/aktualno/
https://eventplus.bg/top-offers/


EventPlusBG на първа страница
в Google

Ключови думи:

"организация на събития", 

"конферентна зала", 

"зали под наем", 

„зали за обучения",

"зали за тържества",

"зали в хотели", 

"ивент център"

72 страници с първи импресии

«места за събития", 

«зала за събитие»,

«ресторант за събитие»,

«игри за тиймбилдинг»,

«примерни ролеви игри»,

«отборни игри за парти»,

«семейни празници»

и много други...



и

В EventPlus.bg може да се търси не просто по ключова дума, а по конкретни
критерии като капацитет на зала, начин на подреждане, локация и т.н.

В EventPlus.bg цената за показване на зала/ресторант за цял ден е по-малка
само на 1 клик по ключова дума в Google

„конферентна зала“ – 1.39 лв.
„зала под наем“ - 0.67 лв.

Неограничено търсене по специфични
критерии

0.59лв. на ден

при план Gold /12 месеца/ в EventPlus.bg цена за 1 клик в Google Adwords за ключова дума



EventPlusBG е търсен посредник от малки и големи фирми, 
български и чуждестранни компании, бизнеси и

неправителствени организации

До сега:

През 2019та година представлява над 80 хотела и близо 400 места за събития.

Регистрирани запитвания – 2465. Като всеки потребител избира дали да ползва контактната форма на платформата или

търси директна връзка с мястото за събитие.

Публикувани са над 150 авторски блог статии с полезно, актуално и образувателно съдържание.

Създадена имейл база с над 800 потребителя.

Разширява се аудиторията в социалните ни мрежи.

Започна разработване на youtube канала и др. онлайн активности.



Помогнете им – представете се там, където

търсят клиентите ви, в EventPlusBG

Какво печелите:

По-голям интерес към обектите и услугите ви от тясно таргетирана аудитория. Всяко ваше представяне попада право в целта;

Участвате в специализираното ни издание Events Guide;

По-добра видимост за вашите топ оферти пред хора, които наистина ще се възползват от тях;

До 50% отстъпка за рекламно присъствие в изданията на медийните ни партньори “24 часа” и “bgtourism.bg” ;

Поставяте себе си и страната на европейската карта на събитийния туризъм - това ви отваря нови бизнес възможности;

!!! EventPlus, благодарение на всяко ваше участие, основава стипендия в подкрепа на развитието на изявен студент от

специалност „Туризъм“.



Какво представлява специализираното 
издание Events Guide?

Инициативата е на EventPlus в партньорство със специалност „Туризъм“ при Стопански факултет на
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Events Guide (сборник с информационни материали в помощ на организаторите на събития)

Разработката на изданието е планирана в два формата

Книжен,

Дигитален.

и на два езика:

български,

английски.

Сборникът ще бъде представен пред максимално най-широк кръг таргетирана аудитория, търсеща места за организиране на

събития.

Статиите в изданието се разработват от студенти и преподаватели на катедра „Туризъм“ при СФ на ВТУ. В тях ще се синтезира и

официализира актуалната информация относно възможностите, които предлага България за провеждане на събития от различен

тип.

https://eventplus.bg/ekskluzivno-predlozhenie-za-partnori/


Разкажете на вашите потенциални клиенти за
услугите ви и защо да изберат точно вашите

зали/ресторанти

Как да го направите с минимум разходи

Възползвайте се от гъвкава ни партньорска програма – представяне на една зала от 59лв./година

Вижте нашите 4 пакета – максимално гъвкави, съобразени с вашия бюджет, зали, 

необходимост от реклама. Изберете подходящия за вас и се представете със снимки, 

видео, PR материали, топ оферти и банери и още куп инструменти пред вашите

потенциални клиенти.

https://eventplus.bg/partniori/
https://eventplus.bg/partniori/#choose-plan


EventPlus.bg - Мястото на всички зали

Включете се сега и вземете до 2 месеца бонус!

Спечелелете преднина!

Искам да участвам!

https://eventplus.bg/partniori/
https://eventplus.bg/login/


За контакт:
Ралица Иванова

тел.: 0878 533 233
email: info@eventplus.bg

www.eventplus.bg


