
EVENTPLUS.BG Venues for Events & Services

Първата специализирана платформа в България, която свързва хотелите и 

собствениците на зали с организаторите на събития
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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.

Популязиране на събитийния туризъм

в България

МИСИЯ | ЦЕЛИ
eventplus.bg

EventPlus има за цел да улесни всички участници в 

процеса, така че резултатът от усилията им да е добре

организирано събитие, за кратко време и 

на по-добра цена.

Таргетирана аудитория



НАВИГАЦИЯ И КАТЕГОРИИ
МЕСТА ЗА СЪБИТИЯО1 ХОТЕЛИО2 ОФЕРТИО3

АКТУАЛНОО4 ЗА EVENTPLUSО5

НАВИГАЦИЯ И КАТЕГОРИИ
eventplus.bg

ВАШИТЕ МЕСТА ЗА СЪБИТИЯ СА  ПРЕДСТАВЕНИ ПО КАТЕГОРИИ, 

ТАКА ЧЕ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СЪБИТИЯ ДА НАМЕРЯТ ТОЧНО ТОВА,

ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЯТ



РЕЗУЛТАТИ ПО КРИТЕРИИ 

НА ТЪРСЕНЕ

ВИЗУАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

T/R
EventPlusBG комбинира двата подхода при търсене
eventplus.bg



• Начините на подредба са описани и 

визуализирани за всяка една зала, като е 

приложена и общата площ и капацитет на

участниците спрямо разпределението. 

• Директни препратки към всяка зала по

отделно за по-лесно навигиране!

Детайлно представяне на

местата за събития

Вашите зали/ресторанти участват в максимален брой търсения

eventplus.bg



Бързи и директни препратки към

съответната секция

РАЗШИРЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСЯКО МЯСТО ЗА СЪБИТИЕ
eventplus.bg



T/R

РЕЗУЛТАТИ ПО КРИТЕРИИ

ЗАЛИ ЗА СЪБИТИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЛИ ЗА СЪБИТИЯ
eventplus.bg



• 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.

Разполагате с бърза и директна

връзка с клиентите Ви

ВЪЗМОЖНОСТ ДА УВЕЛИЧИТЕ ДИРЕКТНИТЕ ЗАПИТВАНИЯ
eventplus.bg



• Организация на

събития

• Зали в хотели

• Зали за

обучения

• Зала за събитие

• Конферентна

зала

• Ивент център

• Примерни

ролеви игри

• Ресторант за

събитие

• Зали по наем

• Места за

събития

• Отборни игри за

парти

• Зали за

тържества

НАМИРАНЕ ПО КЛЮЧОВИ ДУМИ
(една малка част от тях)

EVENTPLUS НА ПЪРВА СТРАНИЦА В GOOGLE
eventplus.bg



Над 9ОО потребителя в нашата

e-mail база и над 200 ценни

статии с полезна информация

за събитийния туризъм

ТАРГЕТИРАНА АУДИТОРИЯ



EventPlus.bg предлага възможност за

публикуванена ПР материал в категория Актуално, 

както и представяне на специалните ви

бизнес/туристически предложения в Оферти.

EVENTPLUS ИНВЕСТИРА ВМЕСТО ВАС
eventplus.bg

О1 Намалявате маркетинговия си бюджет

О2

О3 Продуктово позициониране

Като платформа с фокус върху привличането на

организатори на събития, Вие можете да разчитате

на EventPlus.bgда рекламира Вашите зали и 

допълнителни услуги пред потенциални клиенти.

О2 Реклама в социалните мрежи

Чрез Event Plus получавате допълнителна реклама

– представяне на залите ви в профилите на

платформата в социалните мрежи, YouTube, имейл

бюлетин.

О4 Получавате още и линкове и добра

оптимизация по ключови думи



ИЗБЕРЕТЕ ГОДИШЕН ПЛАН

BASICО1 STANDARTО2 GOLDО3 PREMIUMО4

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

точно вашите зали/ресторанти

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


Обявата ви става по-атрактивна

По-бързо можете да запълните графика и 

оборудването си

• Подкрепяте EventPlus.bg 

Срещу допълнителен % отстъпка към вашите клиенти, направили

поръчка чрез EventPlus.bg, вие превръщате платформата в 

сериозна и търсена медия за организаторите на събития.

• Комуникационен канал, който ще ви помогне да бъдете по-

успешни и по-лесно да достигате до потенциалните клиенти.

Предложете специални отстъпки за вашите клиенти през системата

на EventPlus.bg



EVENTS GUIDE

Онлайн списание на български и английски език, 
акцентиращо върху възможностите за събитиен
туризъм по райони. 

O1 Events Guide ще представи емблематични места и 
събития, туристически обекти и 
забележителности,  за всеки град в България

O2

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНЕТЕ ТУК

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


ИДЕЯТА ЗА EVENTPLUS.BG



ЗА КОНТАКТ

РАЛИЦА ИВАНОВА

+359 (0) 878 533 233

info@eventplus.bg

www.eventplus.bg

mailto:info@eventplus.bg
http://www.eventplus.bg/

